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ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ............................................................ 43
ಯಾಜಕಕಾಂಡ................................................................ 74
ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ.................................................................. 96
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ....................................................124
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ನೆಹೆಮೀಯ..................................................................342
ಎಸೆ್ತೕರಳು.....................................................................353
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ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ .............................................832
ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ..................................................833
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ಆದಿಕಾಂಡ

ಭೂಲೋಕದ ಸೃಷಿ್ಟ

ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 2 ಭೂಮಿಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿಯೂ
ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿತು್ತ. ದೇವರಾತ್ಮನು ಜಲಸಮೂಹಗಳ
ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಮೊದಲನೆ ದಿನ — ಬೆಳಕು
3 ಆಗ ದೇವರು, “ಬೆಳಕಾಗಲಿ” ಅನ್ನಲು ಬೆಳಕಾಯಿತು. 4

ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವರು
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. 5 ದೇವರು ಬೆಳಕಿಗೆ
ಹಗಲೆಂದೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ ರಾತಿ್ರಯೆಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಮೊದಲನೆ
ದಿನವಾಯಿತು.

ಎರಡನೆ ದಿನ — ಆಕಾಶ
6 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಜಲಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಗುಮಟ

ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅದು ಕೆಳಭಾಗದ ನೀರುಗಳನು್ನ ಮೇಲಾ್ಭಗದ
ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಿ” ಅಂದನು. 7 ಹೀಗೆ ದೇವರು
ಗುಮಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದ ನೀರುಗಳನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲಾ್ಭಗದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. 8 ದೇವರು ಆ
ಗುಮಟಕೆ್ಕ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ
ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಎರಡನೆ ದಿನವಾಯಿತು.

ಮೂರನೆ ದಿನ — ಒಣನೆಲ ಮತು್ತ ಸಸ್ಯಗಳು
9 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರೆಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಣನೆಲವು ಕಾಣಿಸಲಿ” ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 10 ದೇವರು ಒಣನೆಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯೆಂದೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಸಮುದ್ರವೆಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆ
ಇವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡವು.

11 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಲಿ;
ಬೀಜಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ; ತನ್ನತನ್ನ
ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲಿ” ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 12 ಸಸಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಜ ಫಲಿಸುವ ಗಿಡಗಳೂ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ
ಮರಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯ
ಬೀಜವನು್ನ ಫಲಿಸಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡವು.

13 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಮೂರನೆ
ದಿನವಾಯಿತು.

ನಾಲ್ಕನೆ ದಿನ — ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ
14 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ

ಬೆಳಕುಗಳು ಹಗಲುರಾತಿ್ರಗಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಈ ಬೆಳಕುಗಳು
ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತುಗಳಾಗಿದು್ದ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಯಗಳನೂ್ನ
ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಷರ್ಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 15 ಈ ಬೆಳಕುಗಳು
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲದು್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ”
ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಎರಡು ದೊಡ್ಡಬೆಳಕುಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಹಗಲನಾ್ನಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಳಕನೂ್ನ
ರಾತಿ್ರಯನಾ್ನಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕಬೆಳಕನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಸಹ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 17 ಈ ಬೆಳಕುಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲೆಂದು ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 18 ಹಗಲನು್ನ ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳಲೆಂದು
ದೇವರು ಈ ಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಇವು ಬೆಳಕನು್ನ
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ
ಕಂಡವು.

19 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೆ
ದಿನವಾಯಿತು.

ಐದನೆ ದಿನ — ಮೀನುಗಳು ಮತು್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳು
20 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜಲಚರಗಳು

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಹಾರಾಡಲಿ” ಅಂದನು. 21 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮುದ್ರದ
ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಚಲಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಇವು
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡವು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ಜಲಚರಗಳು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿ
ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

23 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಐದನೆ
ದಿನವಾಯಿತು.

ಆರನೆ ದಿನ — ನೆಲಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರು
24 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ

ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಸಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ
ದೊಡ್ಡ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಹರಿದಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಲಿ” ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

25 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ,
ಸಾಕುಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡವು.

26 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸೋಣ.ಅವರು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಹಾರಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹರಿದಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ”
ಅಂದನು.

27 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು. 28 ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ನೀವು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ
ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.

29 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ, “ಬೀಜಫಲಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 30 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

31 ದೇವರು ತಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವು ಆತನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡವು.

ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಆರನೆ
ದಿನವಾಯಿತು.

ಏಳನೆ ದಿನ — ವಿಶಾ್ರಂತಿ

ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯೂ ಆಕಾಶವೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮಿರ್ತವಾದವು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳಿಸಿ ಏಳನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮುಗಿಸಿ ಏಳನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವು
“ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

5 ಆದಿಕಾಂಡ 2:3
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ಮಾನವನ ಪಾ್ರರಂಭ
4 ಇದು ಆಕಾಶದ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಚರಿತೆ್ರ. ದೇವರು

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾಗ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಈ ಚರಿತೆ್ರ. 5 ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮರಗಿಡಗಳೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

6 ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು ಚಿಮಿ್ಮಬಂದು ನೆಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 7 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನೆಲದಿಂದ ಮಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ರೂಪಿಸಿ
ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಶಾ್ವಸವನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು
ಸಜೀವಿಯಾದನು. 8 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ ತಾನು
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 9 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮರವನು್ನ ಮತು್ತ ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ತೋಟದ
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲ ಜೀವದಾಯಕ ಮರವನೂ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಒಳೆ್ಳಯದರ
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಮರವನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು.

10 ಏದೆನಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಯು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ನದಿಯು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು
ನಾಲು್ಕ ಉಪನದಿಗಳಾಯಿತು. 11 ಮೊದಲನೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು
ಪೀಶೋನ್. ಹವೀಲ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ. 12 ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಂಗಾರ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಗು್ಗಲ
ಮತು್ತ ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನ ಸಹ ದೊರಕುತಿ್ತದ್ದವು. 13 ಎರಡನೆ
ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗೀಹೋನ್. ಇಥಿಯೋಪಿಯ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ. 14 ಮೂರನೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಟೈಗಿ್ರಸ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಸಿ್ಸೕರಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ. ನಾಲ್ಕನೆ
ನದಿಯ ಹೆಸರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್.

15 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಏದೆನ್
ತೋಟಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 16 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು. 17 ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೀನು
ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದರೆ ನೀನು
ಸಾಯುವೆ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಮೊದಲನೆ ಸಿ್ತ್ರೕ
18 ಬಳಿಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಮನುಷ್ಯನು

ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಅವನಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಹಕಾರಿಣಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

19 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಶುವನೂ್ನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 20

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ
ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ಮನುಷ್ಯನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಮನುಷ್ಯನು ಅನೇಕಾನೇಕ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ತನಗೆ
ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಹಕಾರಿಣಿಯನು್ನ ಅವನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 21

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗಾಢವಾದ
ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ಅವನ ದೇಹದ ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಕೆ್ಕಲುಬಿನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮಾಂಸದಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚದನು. 22 ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ಪಕೆ್ಕಲುಬಿನಿಂದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 23

ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಈಗ ಸರಿ, ಈಕೆ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇದಾ್ದಳೆ.
ಈಕೆಯ ಎಲುಬುಗಳು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.
ಈಕೆಯ ದೇಹವು ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಈಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದವಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಕೆಗೆ ನಾನು ‘ಸಿ್ತ್ರೕ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ” ಎಂದನು.
24 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ

ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ
ಶರೀರವಾಗುವರು.

25 ಆ ಪುರುಷನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಪಾಪದ ಪಾ್ರರಂಭ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಎಲ್ಲ
ಭೂಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವು ಅತಿ ಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಸಪರ್ವು ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು, “ಏನಮಾ್ಮ, ಈ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನೂ್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

2 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ, “ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ!
ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ನಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 3

ಆದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿನ್ನಕೂಡದು.
ದೇವರು ನಮಗೆ, ‘ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದು; ಆ ಮರವನು್ನ ಮುಟ್ಟಕೂಡದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಸಪರ್ವು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನೀವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವು ಆ
ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ಸರಿಸಮಾನರಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಆ ಮರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಹಣು್ಣ ಆಕೆಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಆ ಮರ ತನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದು ಆಕೆ ಉತಾ್ಸಹಗೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿಂದಳು; ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ
ಗಂಡನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು ಸಹ ಅದನು್ನ
ತಿಂದನು.

7 ಕೂಡಲೇ ಪುರುಷನಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆದವು. ಅವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡವು. ತಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಿಂದಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಜೋಡಿಸಿ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.

8 ಅಂದು ಸಂಜೆ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತರಲು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಪುರುಷನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ತೋಟದ ಮರಗಳ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 9 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲರುವೆ?” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಪುರುಷನು, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ದೇವರು ಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ
ನೀನು ತಿಂದೆಯಾ? ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ನಾನು
ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದನಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಪುರುಷನು, “ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆ
ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು; ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಿಂದೆ”
ಅಂದನು.

13 ಆಗ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನೀನು
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಆ ಹಾವಿನ ಮೋಸಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಆ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದೆ” ಅಂದಳು.

14 ಆಗ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹಾವಿಗೆ,
“ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ದಿಂದ
ನಿನಗೂ ಕೇಡುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇರೆಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ನಿನಗೆ ಹೀನಸಿ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ತೆವಳಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವೆ.

15 ನೀನು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ವೈರಿಗಳಾಗಿರುವರು.
ನೀನು ಆಕೆಯ ಮಗನ ಪಾದವನು್ನ ಕಚು್ಚವೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಹಾಕುವನು” ಎಂದನು.
16 ಬಳಿಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ,

“ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿರುವಾಗ
ಬಹು ಸಂಕಟಪಡುವೆ.

ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಾಗ
ಬಹಳ ವೇದನೆಪಡುವೆ.

ನೀನು ಗಂಡನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ;
ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಳುವನು” ಎಂದನು.
17 ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪುರುಷನಿಗೆ,
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“ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದ.

ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದೆ.
ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯು ಫಲಿಸುವ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದ

ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು.
18 ಭೂಮಿಯು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ

ಬೆಳೆಸುವುದು.
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯನು್ನ ನೀನು ತಿನು್ನವೆ.

19 ನಿನ್ನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ಹರಿಯುವ ತನಕ
ನೀನು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವೆ.

ನೀನು ಸಾಯುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ.
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮಣಾ್ಣಗುವೆ.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮಣ್ಣನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಸತಾ್ತಗ ಮತೆ್ತ ಮಣೆ್ಣೕ ಆಗುವೆ” ಎಂದನು.
20 ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಆದಾಮನು ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕೆಯೇ ಮೂಲ ತಾಯಿ.

21 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪಾ್ರಣಿಯ ಚಮರ್ದಿಂದ
ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಆದಾಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ತೊಡಿಸಿದನು.

22 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಮನುಷ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂತಾದನು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನು
ಜೀವದಾಯಕ ಮರದ ಹಣ್ಣನೆ್ನೕನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ
ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕುವನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆದಾಮನನು್ನ ಅವನು ಉತ್ಪತಿ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಏದೆನ್
ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 24 ಅಲ್ಲದೆ ಏದೆನ್ ತೋಟವನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ತೋಟದ
ಪೂವರ್ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಈ ಖಡ್ಗವು ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತಾ್ತ ಧಗಧಗನೆ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಾ್ತ ಜೀವದಾಯಕ ಮರದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಮೊದಲನೆಯ ಕುಟುಂಬ

ಆದಾಮ ಮತು್ತ ಹವ್ವಳು ಕೂಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹವ್ವಳಿಗೆ
ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಹವ್ವಳು, “ಯೆಹೋವನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಯಿನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
2 ಆಮೇಲೆ, ಹವ್ವಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಈ

ಮಗುವೇ ಕಾಯಿನನ ತಮ್ಮನಾದ ಹೇಬೆಲ. ಹೇಬೆಲನು
ಕುರುಬನಾದನು ಕಾಯಿನbನು ರೈತನಾದನು.

ಮೊದಲನೆಯ ಕೊಲೆ
3 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕಾಯಿನನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ

ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದನು. ಕಾಯಿನನು ತಾನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಕೆಲವು ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದನು. 4 ಹೇಬೆಲನು ತನ್ನ
ಕುರಿಮಂದೆಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕೊಬಿ್ಬದ ಭಾಗಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಬೆಲನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದನು; 5 ಆದರೆ
ಕಾಯಿನನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿನನು
ದುಃಖಿತನಾದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6

ಯೆಹೋವನು ಕಾಯಿನನಿಗೆ, “ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ
ಮುಖ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ? 7 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆದರೆ ನೀನು
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಪಾಪವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಪಾಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಕಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ, “ನಾವು ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಕಾಯಿನನು
ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಕಾಯಿನನು ತನ್ನ
ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆರಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

9 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಕಾಯಿನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ
ಹೇಬೆಲನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಕಾಯಿನನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ
ಕಾಯುವುದಾಗಲಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೇ?”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮನನೆ್ನೕ ಕೊಲೆಮಾಡಿದೆ! ಅವನ ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಕೂಗುತಿದೆ. 11 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಸುರಿಸಿದ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಭೂಮಿಯು
ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ. 12

ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟಗ ಸಸಿಗಳು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಬೆಳೆದವು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಭೂಮಿ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲೆದಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಕಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು
ಸಹಿಸಲಾರೆ! 14 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ! ನನಗೆ ಮನೆಯೂ
ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಕಾಯಿನನಿಗೆ, “ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ
ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ! ಕಾಯಿನನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ
ಕೊಂದರೆ, ನಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಕಾಯಿನನ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಗುರುತಿಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಯಾರೂ ಕೊಲ್ಲಕೂಡದೆಂದು ಆ ಗುರುತು
ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

ಕಾಯಿನನ ಕುಟುಂಬ
16 ಕಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ದೂರ

ಹೊರಟುಹೋದನು. ಕಾಯಿನನು ನೋದು ಎಂಬ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದನು. ಅದು ಏದೆನ್ ತೋಟಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವುದು.

17 ಕಾಯಿನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು
ಹುಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹನೋಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಕಾಯಿನನು ಒಂದು ಊರನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆ ಊರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಟ್ಟನು.

18 ಹನೋಕನು ಈರಾದ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಈರಾದನು ಮೆಹೂಯಾಯೇಲ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಮೆಹೂಯಾಯೇಲನು ಮೆತೂಷಾಯೇಲ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಮೆತೂಷಾಯೇಲನು ಲೆಮೆಕ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು.

19 ಲೆಮೆಕನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಮೊದಲನೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಆದಾ; ಎರಡನೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಚಿಲಾ್ಲ. 20 ಆದಳಿಗೆ ಯಾಬಾಲ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯಾಬಾಲನೇ ಮೂಲಪಿತೃ. 21 ಆದಳಿಗೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನೇ ಯೂಬಾಲ.
ಕಿನ್ನರಿಕೊಳಲುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯೂಬಾಲನೇ
ಮೂಲಪಿತೃ.

22 ಚಿಲಾ್ಲಳಿಗೆ ತೂಬಲ್ಕಾಯಿನ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಕರಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ
ತೂಬಲ್ಕಾಯಿನನೇ ಮೂಲಪಿತೃ. ತೂಬಲ್ಕಾಯಿನನ ತಂಗಿ
ನಯಮಾ.

23 ಲೆಮೆಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ಆದಾ, ಚಿಲಾ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ!
ಲೆಮೆಕನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.

ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆ,

ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆ.

24 ಕಾಯಿನನನು್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು!
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳರಷು್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು!”

ಸೇತ ಮತು್ತ ಎನೋಷ್
25 ಆದಾಮನು ತಿರಿಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೂಡಲು, ಆಕೆಗೆ

ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಹವ್ವಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಕಾಯಿನನು ಕೊಂದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ದೇವರು ನನಗೆ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಮಗುವಿಗೆ ಸೇತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 26 ಸೇತನು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನು ಎನೋಷ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ
ಇಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
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ಆದಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ

ಇದು ಆದಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ದೇವರು
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ
ಮಾಡಿದನು. 2 ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ

ಹೆಣು್ಣಗಳಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

3 ಆದಾಮನು 130 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಆ ಮಗನು ರೂಪದಲಿ್ಲ ಆದಾಮನಂತಿದ್ದನು. ಆದಾಮನು
ಅವನಿಗೆ ಸೇತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4 ಸೇತನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಆದಾಮನು 800 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 5 ಹೀಗೆ
ಆದಾಮನು ಒಟು್ಟ 930 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

6 ಸೇತನು 105 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಎನೋಷ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 7 ಎನೋಷನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೇತನು 807 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇತನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 8 ಹೀಗೆ ಸೇತನು ಒಟು್ಟ 912 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

9 ಎನೋಷನು 90 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಕೇನಾನ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 10 ಕೇನಾನನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎನೋಷನು
815 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ಹೀಗೆ ಎನೋಷನು
ಒಟು್ಟ 905 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

12 ಕೇನಾನನು 70 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಅವನು ಮಹಲಲೇಲ
ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಮಹಲಲೇಲನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಕೇನಾನನು 840 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕೇನಾನನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 14

ಹೀಗೆ ಕೇನಾನನು ಒಟು್ಟ 910 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
15 ಮಹಲಲೇಲನು 65 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಯೆರೆದ ಎಂಬ

ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 16 ಯೆರೆದನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಮಹಲಲೇಲನು 830 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 17 ಹೀಗೆ
ಮಹಲಲೇಲನು ಒಟು್ಟ 895 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

18 ಯೆರೆದನು 162 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಹನೋಕ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 19 ಹನೋಕನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆದನು
800 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 20 ಹೀಗೆ ಯೆರೆದನು
ಒಟು್ಟ 962 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

21 ಹನೋಕನು 65 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಮೆತೂಷೆಲಹ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹನೋಕನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ 300 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು. 23 ಹೀಗೆ ಹನೋಕನು ಒಟು್ಟ 365 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
24 ಹನೋಕನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ,
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವನು ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು.

25 ಮೆತೂಷೆಲಹನು 187 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಲೆಮೆಕ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 26 ಲೆಮೆಕನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಮೆತೂಷೆಲಹನು 782 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 27 ಹೀಗೆ
ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಒಟು್ಟ 969 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

28 ಲೆಮೆಕನು 182 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 29 ಲೆಮೆಕನು, “ನಾವು ರೈತರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಈ ಮಗನು ನಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಮಗುವಿಗೆ ನೋಹ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

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

32 ನೋಹನು 500 ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಶೇಮ್, ಹಾಮ್,
ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

ಜನರ ದುಷ್ಟತನ

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. ಅವರಿಗೆ
ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 2 ಈ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ದೇವಪುತ್ರರು

ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾದರು.

ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆ ಕಾಲದ
ನಂತರ ನೆಫೇಲಿಯರು ಆ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ಜನರು ಕೇವಲ ಮಾನವರಷೆ್ಟ; ನನ್ನ
ಆತ್ಮವು ಅವರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಕೂಡದು.
ಅವರು 120 ವಷರ್ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು.

5 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬ ದುಷ್ಟರಾಗಿದು್ದ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. 6 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಭೂಮುಖದಿಂದ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನೂ್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತುವನೂ್ನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ದುಃಖವಾಯಿತು” ಅಂದುಕೊಂಡನು.

8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನೇ ನೋಹ.

ನೋಹ ಮತು್ತ ಮಹಾ ಜಲಪ್ರಳಯ
9 ಇದು ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ

ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು; ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಅವನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು:
ಶೇಮ್, ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತ್.

11 ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಿಂದ ಅದು
ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಹಿಂಸೆ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ; ಜನರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೂ ಕೂ್ರರಿಗಳಾಗಿಯೂ
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೋಪ,
ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಆದಕಾರಣ ನಾನು
ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 14 ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ನಾವೆಯನು್ನ ತುರಾಯಿ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸು. ಆ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ
ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡು. ಇಡೀ ನಾವೆಗೆ ಒಳಭಾಗದಲೂ್ಲ
ಹೊರಭಾಗದಲೂ್ಲ ರಾಳವನು್ನ ಹಚು್ಚ.

15 “ನೀನು ತಯಾರಿಸುವ ನಾವೆಯು ನಾನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಅಡಿ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ನಲವತೆ್ತೖದು
ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 16 ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಗೆ
ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಚು ಕೆಳಗಿರಲಿ. ನಾವೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬಾಗಿಲಿರಲಿ.
ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಂತಸು್ತ ಮಧ್ಯಂತಸು್ತ ಮತು್ತ ಕೆಳಂತಸು್ತ ಎಂಬ
ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳಿರಲಿ.

17 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊ. ನಾನು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ತರುವೆನು. ಆಕಾಶದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಾಯುವುದು. 18 ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯಂದಿರು
ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡನೂ್ನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನೂ್ನ
ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ
ಕಾಪಾಡು. 20 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ
ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ
ಎರಡೆರಡೂ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ. 21 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಎಲಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ಆಹಾರವನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು.

ಜಲಪ್ರಳಯದ ಪಾ್ರರಂಭ

ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಕಾಲದವರಲಿ್ಲ
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಾವೆಯೊಳಗೆ

ಹೋಗು. 2 ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಶುದ್ಧಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು
ಜೋಡಿಗಳನು್ನ (ಏಳು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಹೆಣ್ಣನು್ನ) ತೆಗೆದುಕೊ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇತರ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಜೋಡಿಯನು್ನ (ಒಂದು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನು್ನ)
ತೆಗೆದುಕೊ. 3 ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು ಜೋಡಿಗಳನು್ನ
(ಏಳು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಹೆಣ್ಣನು್ನ) ತೆಗೆದುಕೊ. ಉಳಿದ
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ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದಮೇಲೆ, ಇವು ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ದೊಡ್ಡ
ಮಳೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಈ ಮಳೆಯು
ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಸುರಿಯುವುದು. ನಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನೂ್ನ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ
ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು.

6 ಮಳೆಯು ಆರಂಭವಾದಾಗ ನೋಹನ ವಯಸು್ಸ ಆರುನೂರು
ವಷರ್. 7 ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಹನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ, ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ
ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಹೋದನು. 8 ಎಲಾ್ಲ ಶುದ್ಧಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 9 ನೋಹನೊಂದಿಗೆ
ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಹೋದವು. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ಜೋಡಿಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಹೋದವು. 10 ಏಳು ದಿನಗಳ
ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳಯ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ
ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು.

11 ಎರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಂದು ಭೂಮಿಯ
ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳು ಒಡೆದು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ನೀರು
ಮೇಲೇರತೊಡಗಿತು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿಮಳೆ
ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು. ಆಕಾಶದ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ
ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಆ ದಿನದಂದು
ನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಶೇಮ್,
ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ನಾವೆಯೊಳಗೆ
ಹೋದರು. ಆಗ ನೋಹನು ಆರುನೂರು ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 14

ಅವರು ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ
ಪಶುಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ
ಕಿ್ರಮಿಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾವೆಯೊಳಗೆ
ಇದ್ದವು. 15 ಉಸಿರಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎರಡೆರಡಾಗಿ ಬಂದವು. 16

ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈ ಪಾ್ರಣಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾವೆಯೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಾವೆಯ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದನು.

17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವು ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಇತು್ತ. ನೀರು ಮೇಲೇರುತಾ್ತ ನಾವೆಯನು್ನ ಎತ್ತಲು ಅದು ನೀರಿನ
ಮೇಲೆ ತೇಲತೊಡಗಿತು. 18 ನೀರು ಇನೂ್ನ ಮೇಲೇರತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ
ನಾವೆಯೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಹು ಮೇಲೆ ಚಲಿಸತೊಡಗಿತು. 19

ನೀರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ, ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಹ
ನೀರಿನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. 20 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರು
ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು. ಅತೀ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

21 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು
ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಸತು್ತಹೋದರು. ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಿ್ರಮಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು. 23 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಾಶವಾದನು;
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಯು, ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿ್ರಮಿಯು
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ನಾಶವಾದವು.
ಉಳಿದುಕೊಂಡವರೆಂದರೆ, ನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಹಾಗೂ ಅವನೊಡನೆ ನಾವೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳು. 24 ನೂರೈವತು್ತ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

ಜಲಪ್ರಳಯದ ಮುಕಾ್ತಯ

ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಹನನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ನೋಹನನು್ನ ಮತು್ತ ನಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

2 ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಮಳೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ಮುಚಿ್ಚಹೋದವು. ಭೂಸೆಲೆಗಳಿಂದ
ಉಕು್ಕತಿ್ತದ್ದ ನೀರು ಸಹ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 3 ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರು ನೂರೈವತು್ತ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂತು. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳ
ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾವೆಯು ಅರಾರಾಟ್ ನಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 5 ನೀರು
ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗಳು ಕಾಣತೊಡಗಿದವು.

6 ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ನೋಹನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ
ನಾವೆಯ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಿದನು. 7 ನೋಹನು ಒಂದು
ಕಾಗೆಯನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು
ಒಣಗುವ ವರೆಗೆ ಆ ಕಾಗೆಯು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಾರಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 8

ನೆಲ ಒಣಗಿದೆಯೇ, ತೇವವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೋಹನು ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನು್ನ ಸಹ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು.

9 ನೀರು ಇನೂ್ನ ಇದ್ದಕಾರಣ, ಆ ಪಾರಿವಾಳ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂತು.
ನೋಹನು ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವೆಯೊಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

10 ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋಹನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಮತೆ್ತ
ಪಾರಿವಾಳವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. 11 ಆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ
ಪಾರಿವಾಳ ನೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಅದರ ಕೊಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎಲೆಯಿತು್ತ. ಇದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಒಣನೆಲವಿದೆಯೆಂದು ನೋಹನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಏಳು
ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೋಹನು ಮತೆ್ತ ಪಾರಿವಾಳವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅದು ಈ ಸಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು ನಾವೆಯ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಸುತ್ತಲೂ
ನೋಡಿದನು. ನೆಲವೆಲಾ್ಲ ಒಣಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದ
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ನೋಹನಿಗೆ
ಆರುನೂರ ಒಂದು ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 14 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದೊಳಗೆ ನೆಲವೆಲಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

15 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ. 17 ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ನಾವೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು
ಅಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಅವುಗಳ ಸಂತಾನವು
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಅವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ”
ಅಂದನು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 19 ಎಲಾ್ಲ
ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹರಿದಾಡುವ ಜೀವಿಗಳು ನಾವೆಯಿಂದ
ಹೊರಬಂದವು.

20 ಆಮೇಲೆ ನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಶುದ್ಧವಾದ ಕೆಲವು ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದನು.

21 ಈ ಯಜ್ಞಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಇನೆ್ನಂದೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಇನೆ್ನಂದೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಜೀವಿಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತೆ್ತಂದೂ ನಾನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆಕಾಲ, ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಮಕಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ,
ಹಗಲು ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡನು.

ಹೊಸ ಪಾ್ರರಂಭ

ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಪಾ್ರಣಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ಭಯಪಡುವುದು; ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಹಾರಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ
ಭಯಪಡುವುದು; ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಿ್ರಮಿಯೂ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನೂ
ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ಭಯಪಡುವುದು. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ಒಡೆಯರಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. 3 ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಸಸ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನಕೂಡದು. 5 ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ,
ನಾನು ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯಾದರೂ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ನಾನು ಆ ಪಾ್ರಣಿಯ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

6 “ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವನೋ
ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸುರಿಸುವನು.”

ಆದಿಕಾಂಡ 7:4 9 ಆದಿಕಾಂಡ 9:6
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7 “ನೋಹನೇ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟ್ಟಲಿ. ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, “ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ನಾವೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ವಾಗಾ್ದನವೇನೆಂದರೆ:
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ
ನಾಶವಾದವು. ಆದರೆ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಲಪ್ರಳಯವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ನನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು
ನಿಮಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಈ ಗುರುತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುತು
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು. 13 ನಾನು ಮೋಡಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಮುಗಿಲುಬಿಲು್ಲ ನನಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಆಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಗುರುತಾಗಿರುವುದು. 14 ನಾನು ಮೋಡಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಕವಿಸುವಾಗ, ಮೋಡದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. 15 ನಾನು
ಈ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ನೋಡುವಾಗ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಜಲಪ್ರಳಯವು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 16 ನಾನು
ಮೋಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ನೋಡುವಾಗ, ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನನಗೂ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳೊಡನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಈ
ಮುಗಿಲುಬಿಲು್ಲ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಪಾ್ರರಂಭ
18 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನೋಹನೊಡನೆ ನಾವೆಯೊಳಗಿಂದ

ಹೊರಬಂದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಶೇಮ್, ಹಾಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತ್ (ಹಾಮನು ಕಾನಾನನ ತಂದೆ.) 19 ಈ ಮೂವರು
ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಇವರೇ ಮೂಲಪುರುಷರು.

20 ನೋಹನು ರೈತನಾದನು. ಅವನು ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟ
ಮಾಡಿದನು. 21 ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಮತೆ್ತೕರಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
22 ಕಾನಾನನ ತಂದೆಯಾದ ಹಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಗುಡಾರದ ಹೊರಗಿದ್ದ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಆಗ ಶೇಮನು ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತನು ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಮು್ಮಖವಾಗಿ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಮೇಲೆ ನೋಹನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ಕಿರಿಮಗನಾದ
ಹಾಮನು ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 25

ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು,
“ಕಾನಾನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆಲಾ್ಲ ಕೀಳಾದ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಲಿ”
ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು.
26 ಅಲ್ಲದೆ ನೋಹನು,

“ಶೇಮನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಕಾನಾನನು ಶೇಮನಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಲಿ.

27 ದೇವರು ಯೆಫೆತನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಶೇಮನ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ವಾಸಿಸಲಿ
ಮತು್ತ ಕಾನಾನನು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
28 ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ನೋಹನು ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ವಷರ್

ಬದುಕಿದ್ದನು. 29 ನೋಹನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರೈವತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿ ಸತ್ತನು.

ಜನಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೇಮ್, ಹಾಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತ್. ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಈ ಮೂವರು ಅನೇಕ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದರು. ಶೇಮನಿಗೂ ಹಾಮನಿಗೂ

ಯೆಫೆತನಿಗೂ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:

ಯೆಫೆತನ ಸಂತತಿಯವರು
2 ಯೆಫೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೋಮೆರ್, ಮಾಗೋಗ್,
ಮಾದಯ್, ಯಾವಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೀರಾಸ್.
3 ಗೋಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಷೆ್ಕನಸ್, ರೀಫತ್ ಮತು್ತ
ತೋಗಮರ್.
4 ಯಾವಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಷಾ, ತಾಷೀರ್ಸ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್
ಮತು್ತ ದೋದಾನೀಮ್.
5 ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಯೆಫೆತನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದವರು. ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಇತು್ತ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳಾದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕೂ್ಕ ಸ್ವಂತ
ಭಾಷೆಯಿತು್ತ.

ಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
6 ಹಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೂಷ್, ಮಿಚ್ರಯಿಮ್, ಪೂತ್
ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್.
7 ಕೂಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಸೆಬಾ, ಹವೀಲ, ಸಬಾ್ತ, ರಗ್ಮ ಮತು್ತ
ಸಬ್ತಕಾ.
ರಗ್ಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೆಬಾ ಮತು್ತ ದೆದಾನ್.
8 ಕೂಷನಿಗೆ ನಿಮೊ್ರೕದನೆಂಬ ಗಂಡುಮಗನಿದ್ದನು. ನಿಮೊ್ರೕದನು

ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದು್ದ ಮೊದಲನೆಯ
ಭೂರಾಜನಾದನು. 9 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಚತುರ
ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿ, “ಅವನು ನಿಮೊ್ರೕದನಂತೆ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಚತುರ
ಬೇಟೆಗಾರ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

10 ನಿಮೊ್ರೕದನ ರಾಜ್ಯವು ಶಿನಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ, ಯೆರೆಕ್ನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕ್ಕದ್ ಮತು್ತ ಕಲೆ್ನೕ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. 11 ನಿಮೊ್ರೕದನು ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ
ಹೋದನು. ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ, ರೆಹೋಬೋತೀರ್, ಕೆಲಹ ಮತು್ತ
ರೆಸೆನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ರೆಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣವು
ನಿನೆವೆಗೂ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣವಾದ ಕೆಲಹಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ.

13 ಮಿಚ್ರಯಿಮನು ಲೂದ್, ಅನಾಮ್, ಲೆಹಾಬ್, ನಪ್ತಹ್,
ಪತು್ರಸ್, ಕಸು್ಲಹ್ಯ ಮತು್ತ ಕಪೊ್ತೕಯರ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ.
ಕಸು್ಲಹ್ಯರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಿತೃಗಳು.
15 ಕಾನಾನನು ಸೀದೋನನ ತಂದೆ. ಕಾನಾನನ ಮೊದಲನೆಯ
ಮಗನೇ ಸೀದೋನ್. ಇವನು ಹಿತಿ್ತಯರ ಮೂಲಪಿತೃ. 16

ಕಾನಾನನು ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ, ಅಮೋರಿಯರಿಗೆ,
ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರಿಗೆ, ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೆ, ಅಕಿರ್ಯರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರಿಗೆ,
ಅವಾರ್ದಿಯರಿಗೆ, ಚೆಮಾರಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹಮಾತಿಯರಿಗೆ
ಮೂಲಪುರುಷನು.
ಕಾನಾನನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 19 ಕಾನಾನ್ಯರ ಸೀಮೆಯು ಸೀದೋನಿನ
ಉತ್ತರದಿಂದಿಡಿದು ಗೆರಾರಿನ ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೂ, ಗಾಜಾದಿಂದ
ಪೂವರ್ದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ, ಅದಾ್ಮ
ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯಿಮ್ಗಳಿಂದ ಲೆಷಾದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ.

20 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು. ಆ
ಕುಟುಂಬಗಳವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ನಾಡುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ
ಜನಾಂಗಗಳಾದರು.

ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು
21 ಶೇಮನು ಯೆಫೆತನ ಅಣ್ಣ. ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ

ಎಬರನೂ ಒಬ್ಬನು. ಎಬರನು ಹೀಬೂ್ರ ಜನರ ಮೂಲಪಿತೃ.
22 ಶೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಏಲಾಮ್, ಅಶೂ್ಶರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್,
ಲೂದ್ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್.
23 ಅರಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಊಸ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ ಮತು್ತ
ಮಷ್.
24 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನ ತಂದೆ,
ಶೆಲಹನು ಎಬರನ ತಂದೆ.
25 ಎಬರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯ
ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಜನಾಂಗಗಳು
ವಿಂಗಡವಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೆಲೆಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು;
ಎರಡನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಯೊಕಾ್ತನ್.
26 ಯೊಕಾ್ತನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಲೊ್ಮೕದಾದ್, ಶೆಲೆಪ್,
ಹಚಮಾರ್ವೆತ್ ಮತು್ತ ಯೆರಹ, 27 ಹದೋರಾಮ್, ಊಜಾಲ್,
ದಿಕಾ್ಲ. 28 ಓಬಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆಬಾ, 29 ಓಫೀರ್,
ಹವೀಲ ಮತು್ತ ಯೋಬಾಬ್. 30 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೇಶಾ
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ಸೀಮೆಯನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪೂವರ್ದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಸೆಫಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೇಶಾ
ಸೀಮೆಯಿತು್ತ.
31 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರು

ಕುಟುಂಬಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಭಾಷಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ
ದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಜನಾಂಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

32 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಂಶಗಳವರ
ಪಟಿ್ಟಯಿದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡವರು ಈ ವಂಶಗಳವರೇ.

ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಭಜನೆ

ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ಒಂದೇ
ಭಾಷೆಯನು್ನ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ
ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಜನರು

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಶಿನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಯಲು
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡುತಾ್ತ, “ಬನಿ್ನ, ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಟ್ಟ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡೋಣ” ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕಲು್ಲಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಗಾರೆಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲರಗನೂ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

4 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂಥ ಗೋಪುರವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾವು
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗದೆ
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಗೋಪುರವನೂ್ನ ನೋಡಲು
ಇಳಿದುಬಂದನು. ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು 6

ಯೆಹೋವನು, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನು್ನ
ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಪಾ್ರರಂಭದಲೆ್ಲೕ
ಇಂಥ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಇವರು ಮುಂದೆ ಏನು
ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುವರು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯನು್ನ ತಾರುಮಾರು ಮಾಡೋಣ; ಆಗ
ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪೂರೈಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಲೋಕದ
ಭಾಷೆಯನು್ನ ತಾರುಮಾರು ಮಾಡಿದು್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಜನರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
10 ಇದು ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ಜಲಪ್ರಳಯದ ಎರಡು

ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಶೇಮನು 100 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಅಪರ್ಕ್ಷದ್
ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ಆ ಬಳಿಕ ಶೇಮನು 500 ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

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

14 ಶೆಲಹನು 30 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಎಬರ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 15 ಎಬರನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೆಲಹನು 403 ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

16 ಎಬರನು 34 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಪೆಲೆಗ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 17 ಪೆಲೆಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಬರನು 430
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

18 ಪೆಲೆಗನು 30 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ರೆಗೂವ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 19 ರೆಗೂವನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಗನು 209 ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

20 ರೆಗೂವನು 32 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಸೆರೂಗ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 21 ಸೆರೂಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ರೆಗೂವನು
207 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

22 ಸೆರೂಗನು 30 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ನಾಹೋರ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 23 ನಾಹೋರನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ,
ಸೆರೂಗನು 200 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

24 ನಾಹೋರನು 29 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ತೆರಹ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 25 ತೆರಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾಹೋರನು
119 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

26 ತೆರಹನು 70 ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಅಬಾ್ರಮ, ನಾಹೋರ,
ಹಾರಾನ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
27 ಇದು ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ತೆರಹನು ಅಬಾ್ರಮ,

ನಾಹೋರ ಮತು್ತ ಹಾರಾನ ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ಹಾರಾನನು ಲೋಟನ
ತಂದೆ. 28 ಹಾರಾನನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವಾದ
ಊರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ಹಾರಾನನು ಸತಾ್ತಗ ಅವನ ತಂದೆ
ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು. 29 ಅಬಾ್ರಮ ಮತು್ತ ನಾಹೋರ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಸಾರಯಳು. ನಾಹೋರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಿಲಾ್ಕ. ಈಕೆಯು
ಹಾರಾನನ ಮಗಳು. ಹಾರಾನನು ಮಿಲಾ್ಕ ಮತು್ತ ಇಸ್ಕ ಎಂಬವರ
ತಂದೆ. 30 ಸಾರಯಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆಕೆ
ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು.

31 ತೆರಹನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಊರ್ ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾನಾನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದನು. ತೆರಹನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ರಮನನೂ್ನ ತನ್ನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಹಾರಾನನಿಗೆ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಲೋಟನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ತನಗೆ ಸೊಸೆಯೂ ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಸಾರಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. 32 ತೆರಹನು ಇನೂ್ನರೈದು ವಷರ್
ಬದುಕಿ ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.

ದೇವರು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು.
2 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;

ನೀನು ಆಶೀವಾರ್ದದಾಯಕನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
3 ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕಾನಾನಿಗೆ ಅಬಾ್ರಮನ ಪ್ರಯಾಣ
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು.

ಅವನು ಹಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು. ಅವನೊಡನೆ
ಲೋಟನು ಸಹ ಹೋದನು. ಆಗ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. 5 ಅಬಾ್ರಮನು ಹಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಸಾರಯಳನೂ್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಹಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಮಗಿದ್ದ
ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಬಾ್ರಮನು
ಹಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕರು ಸಹ ಅವನೊಡನೆ
ಹೋದರು. ಅಬಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಹಾರಾನ್
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. 6

ಅಬಾ್ರಮನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವನು್ನ ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ
ಮೋರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

7 ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 8 ಆಮೇಲೆ ಅಬಾ್ರಮನು ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿದನು. ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣವಿತು್ತ, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಆಯಿ
ಪಟ್ಟಣವಿತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದನು. 9 ತರುವಾಯ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೆಗೆವ್ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅಬಾ್ರಮ
10 ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ; ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಬಾ್ರಮನು ವಾಸಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. 11 ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಸಾರಯಳು ರೂಪವತಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ, ಅಬಾ್ರಮನು
ಸಾರಯಳಿಗೆ, “ನೀನು ರೂಪವತಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 12

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಂಡಸರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ಈಕೆ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ’ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವರು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ
ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ನನಗೆ
ದಯೆತೋರುವರು. ಹೀಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಸುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಅಂತೆಯೇ ಅಬಾ್ರಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಗಂಡಸರು ಸಾರಯಳನು್ನ ಕಂಡು ಈಕೆ ತುಂಬ ರೂಪವತಿ ಎಂದರು.
15 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಸಹ ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಅಮೋಘ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ನಾಯಕರು ಸಾರಯಳನು್ನ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. 16 ಅಬಾ್ರಮನು ಸಾರಯಳ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ ಫರೋಹನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿದನು. ಫರೋಹನು
ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ದಾಸದಾಸಿಯರನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

17 ಫರೋಹನು ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೂ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದನು. 18 ಆಗ ಫರೋಹನು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ; ಸಾರಯಳು ನಿನಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? 19 ‘ಈಕೆ ನನಗೆ
ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ನೀನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನಿನಗೇ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು; ಅವರು ತಮೊ್ಮಡನೆ ಇದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಕಾನಾನಿಗೆ ಅಬಾ್ರಮನ ಮರುಪ್ರಯಾಣ

ಅಬಾ್ರಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅಬಾ್ರಮನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು.

ಲೋಟನು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದನು. 2 ಆಗ ಅಬಾ್ರಮನು ತುಂಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಶುಗಳಿದ್ದವು; ಬಹಳ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿದ್ದವು.

3 ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೆಗೆವ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದನು. ಅವನು ಬೇತೇಲ್
ನಗರಕೂ್ಕ ಆಯಿ ನಗರಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಬಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವೇ ಇದು. 4 ಅಬಾ್ರಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಈ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದು್ದ ಈ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ.

ಅಬಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಲೋಟನು ಅಗಲಿದು್ದ
5 ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಲೋಟನು ಸಹ ಅಬಾ್ರಮನೊಡನೆ

ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಲೋಟನಿಗೂ ಸಹ ಕುರಿಮಂದೆಗಳೂ
ಪಶುಹಿಂಡುಗಳೂ ಗುಡಾರಗಳೂ ಇದ್ದವು. 6 ಅಬಾ್ರಮನಿಗೂ
ಲೋಟನಿಗೂ ಬಹಳ ಪಶುಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಆ
ಸ್ಥಳವು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. 7 ಅಬಾ್ರಮನ ಮಂದೆಕಾಯುವವರು ಮತು್ತ
ಲೋಟನ ಮಂದೆಕಾಯುವವರು ವಾದ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೆರಿಜೀಯರು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ರಮನು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಿನಗೂ ನನಗೂ
ಯಾವ ವಾಗಾ್ವದವೂ ಇರಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಜನರೂ ನನ್ನ ಜನರೂ
ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಬಾರದು; ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9

ನಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗೋಣ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀನು
ಆರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಬಲಗಡೆಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ನಾನು
ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಲೋಟನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯೆಲಾ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರಿರುವುದನು್ನ ಲೋಟನು
ನೋಡಿದನು. (ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಾಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯು ಚೋಗರ್ ತನಕ ಯೆಹೋವನ
ತೋಟದಂತಿತು್ತ. ಅದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಫಲವತಾ್ತಗಿತು್ತ.)
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಟನು ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನಗಾಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದರು. ಲೋಟನು
ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. 12 ಅಬಾ್ರಮನು ಕಾನಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಲೋಟನು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು; ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೊದೋಮಿನವರೆಗೂ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಸೊದೋಮಿನ ಜನರು ತುಂಬ
ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

14 ಲೋಟನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು, ಉತ್ತರದಕ್ಷಿಣಗಳ ಕಡೆಗೂ
ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳ ಕಡೆಗೂ ನೋಡು. 15 ನೀನು ನೋಡುವ ಈ
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನದಾಗಿರುವುದು. 16 ನಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. ಯಾವನಾದರೂ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನು್ನ
ಲೆಕ್ಕಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅದರಷೆ್ಟೕ
ಇರುವುದು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ತಿರುಗಾಡು. ಅದರ ಉದ್ದಗಲಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಿರುಗಾಡು; ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ
ಮರಗಳಿರುವ ಮಮೆ್ರಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಇದು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

ಲೋಟನ ಸೆರೆ

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಮಾ್ರಫೆಲನು ಶಿನಾರಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು;
ಅರಿಯೋಕನು ಎಲ್ಲಸಾರಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು;
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಏಲಾಮಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು;

ತಿದಾ್ಗಲನು ಗೋಯಿಮದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಈ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ
ಸೊದೋಮಿನ ರಾಜನಾದ ಬೆರಗನಿಗೂ ಗೊಮೋರದ ರಾಜನಾದ
ಬಿಶರ್ಗನಿಗೂ ಅದಾ್ಮಹದ ರಾಜನಾದ ಶಿನಾಬನಿಗೂ
ಚೆಬೋಯೀಮಿನ ರಾಜನಾದ ಶೆಮೇಬರನಿಗೂ ಚೋಗರ್ ಎಂಬ
ಬೇಲಗಿನ ರಾಜನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು.

3 ಈ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. (ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯು ಈಗ
ಉಪು್ಪಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ). 4 ಈ ರಾಜರುಗಳು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. 5

ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ರಾಜನಾದ
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ ರಾಜರುಗಳು ಅವರ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು
ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ ರಾಜರುಗಳು ಅಷ್ಟರೋತ್-
ಕನರ್ಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರೆಫಾಯರನೂ್ನ ಹಾಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜೂಜ್ಯರನೂ್ನ
ಶಾವೆಕೆಯಾರ್ತಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಮಿಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 6

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೋರಿಯರನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಪರಾನಿನವರೆಗೂ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 7 ಆ ಬಳಿಕ ರಾಜ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಉತ್ತರದ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಾದೇಶ್ ಎನು್ನವ ಎನಿ್ಮಷಾ್ಪಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲಾ್ಲ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಹಚಚೋನ್ತಾಮರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು.

8 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಸೊದೋಮಿನ ರಾಜನೂ ಗೊಮೋರದ
ರಾಜನೂ ಅದಾ್ಮಹದ ರಾಜನೂ ಚೆಬೋಯೀಮಿನ ರಾಜನೂ
ಬೇಲಗದ, ಅಂದರೆ ಚೋಗರದ ರಾಜನೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋದರು. 9 ಅವರು ಏಲಾಮಿನ ರಾಜ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನಿಗೂ
ಗೋಯಿಮದ ರಾಜ ತಿದಾ್ಗಲನಿಗೂ ಶಿನಾರಿನ ರಾಜ
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ಅಮಾ್ರಫೆಲನಿಗೂ, ಎಲ್ಲಸಾರಿನ ರಾಜ ಅರಿಯೋಕನಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ರಾಜರು ಐದು
ಮಂದಿ ರಾಜರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು.

10 ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲರಗಿನ ಕೆಸರುಕುಣಿಗಳು
ಬಹಳಷಿ್ಟದ್ದವು. ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರಗಳ ರಾಜರುಗಳು
ಮತು್ತ ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ ಈ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋದರು; ಉಳಿದವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

11 ಗೆದ್ದವರು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರಗಳ ಜನರು
ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 12

ಅಬಾ್ರಮನ ಸಹೋದರನಾದ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಶತು್ರಗಳು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಅವನ
ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 13 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ
ಒಬ್ಬನು ಇಬಿ್ರಯನಾದ ಅಬಾ್ರಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದ
ವಿಷಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಬಾ್ರಮನು ಅಮೋರಿಯನಾದ
ಮಮೆ್ರಯನ ತೋಪಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಮಮೆ್ರ,
ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮತು್ತ ಆನೇರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯಮಾಡಲು
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೂ
ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅಬಾ್ರಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
14 ಲೋಟನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿರುವುದು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡಾಳುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಮುನೂ್ನರ
ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಬಾ್ರಮನು ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಾನ್
ಊರಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 15 ಆ ರಾತಿ್ರ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೇವಕರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದರು;
ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಹೋಬಾದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 16

ಆಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಲೋಟನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅಬಾ್ರಮನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟನೊಡನೆ
ಬಂದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಜನರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

17 ಅಬಾ್ರಮನು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವನೊಡನಿದ್ದ ರಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆಗ ಸೊದೋಮಿನ ರಾಜನು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಶಾವೆ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದನು. (ಈಗ ಇದಕೆ್ಕ ರಾಜನ
ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.)

ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು
18 ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜನಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಸಹ ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ

ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದನು. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ
ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 19 ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಹೀಗೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು:
“ಅಬಾ್ರಮನೇ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ಆತನೇ.

20 ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಿಗೆ

ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ.”
ಅಬಾ್ರಮನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ

ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ
ಸೊದೋಮಿನ ರಾಜನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನೇ
ಇಟು್ಟಕೊ. ಶತು್ರಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮಾತ್ರ
ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಅಬಾ್ರಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿರುವ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 23 ನಿನ್ನದಾಗಿರುವ
ಯಾವುದನೂ್ನ ನಾನು ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ದಾರವಾಗಿದ್ದರೂ,
ಪಾದರಕ್ಷೆಯ ಬಾರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾನಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ‘ನಾನು
ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 24 ನನ್ನ ಯೌವನಸ್ಥರು ತಿಂದ
ಆಹಾರದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನೂ್ನ ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡು. ನಾವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಗೆದು್ದತಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ; ಆನೇರ್, ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮತು್ತ
ಮಮೆ್ರಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡು. ಈ ಜನರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರು ಅಬಾ್ರಮನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,
“ಅಬಾ್ರಮನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ; ನಾನೇ ನಿನಗೆ

ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬಾ್ರಮನು, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ನನಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ನನಗೆ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಮಸ್ಕದ ಎಲೀಯೆಜರನ
ಪಾಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಮತೆ್ತ ಅಬಾ್ರಮನು, “ನೀನು
ನನಗೆ ಮಗನನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ನನಗಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ನೀನೇ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆಯುವೆ; ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪಡೆಯುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ನಂತರ ದೇವರು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾರದಷು್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದನು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತವೇ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. 7 ಆತನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದೆನು. ನಿನಗೆ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬರಮಾಡಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

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

9 ದೇವರು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಾವು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹಸುವನೂ್ನ ಮೂರು
ವಷರ್ದ ಒಂದು ಆಡನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನೂ್ನ
ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅಬಾ್ರಮನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅಬಾ್ರಮನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡೆರಡು ಹೋಳು
ಮಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅಬಾ್ರಮನು ತುಂಡಿಗೆ ತುಂಡನು್ನ
ಎದುರಾಗಿಟ್ಟನು. ಅಬಾ್ರಮನು ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು
ಹೋಳು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ದೊಡ್ಡ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಹಾರಿ ಬಂದವು.
ಆದರೆ ಅಬಾ್ರಮನು ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಸಾಯಂಕಾಲವಾಯಿತು, ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗತೊಡಗಿದಾಗ
ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಗಾಢ ನಿದೆ್ರ ಬಂದಿತು. ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲಾಯಿತು. 13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಈ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು
ಪರದೇಶಿಯರಾಗಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವರು.
ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನಾನೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಾಧೆಪಡುವರು. 14

ಆದರೆ ನಾನೂರು ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಮಾಡಿದ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವರು. ನಿನ್ನ ಜನರು ಅದನು್ನ ಬಿಡುವಾಗ
ತಮೊ್ಮಡನೆ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

15 “ನೀನು ತುಂಬಾ ಮುದುಕನಾಗುವ ತನಕ ಜೀವಿಸಿ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವರು. 16 ನಾಲು್ಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಂತರ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. ಇಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಾನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಇದು
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅಮೋರಿಯರು ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕತ್ತಲಾಯಿತು.
ಕಡಿದುಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ದೇಹದ ಎರಡೆರಡು
ಹೋಳುಗಳು ಇನೂ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀವಿಟಿಗೆಯು ಈ
ತುಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಯಿತು.
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18 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಮಾಡಿ ಅಬಾ್ರಮನೊಡನೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಾಡನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಈಜಿಪ್್ಟ ನದಿಯಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ
ನಾಡನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 19 ಇದು ಕೇನಿಯರ, ಕೆನಿಜೀಯರ,
ಕದೊ್ಮೕನಿಯರ, 20 ಹಿತಿ್ತಯರ, ಪೆರಿಜೀಯರ, ರೆಷಾಯರ, 21

ಅಮೋರಿಯರ, ಕಾನಾನ್ಯರ, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರ
ನಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗರಳು

ಸಾರಯಳು ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಾರಯಳಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳ
ಹೆಸರು ಹಾಗರಳು. 2 ಸಾರಯಳು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯಾದ ಹಾಗರಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಮಗುವಂತೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಯಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು.

3 ಅಬಾ್ರಮನು ಕಾನಾನಿಗೆ ಬಂದು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಾರಯಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ
ಹಾಗರಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಾಗರಳು ಆಕೆಯ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 4 ಹಾಗರಳು ಅಬಾ್ರಮನಿಂದ
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಾಗ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಸಾರಯಳನೆ್ನೕ
ಕಡೆಗಣಿಸತೊಡಗಿದಳು. 5 ಆಗ ಸಾರಯಳು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಅವಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ
ಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ ಮತು್ತ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬಾ್ರಮನು ಸಾರಯಳಿಗೆ, “ನೀನು ಹಾಗರಳ
ಯಜಮಾನಿ. ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಏನುಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರಯಳು ಹಾಗರಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಳು.
ಆಗ ಹಾಗರಳು ಓಡಿಹೋದಳು.

ಹಾಗರಳ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ
7 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹಾಗರಳನು್ನ ಮರುಳುಗಾಡಿನ

ಒರತೆಯೊಂದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಆ ಒರತೆಯು ಶೂರಿಗೆ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. 8 ದೇವದೂತನು ಅವಳಿಗೆ,
“ಹಾಗರಳೇ, ನೀನು ಸಾರಯಳ ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾಕೆ
ಇಲಿ್ಲರುವೆ? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಹಾಗರಳು, “ನನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಸಾರಯಳ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

9 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹಾಗರಳಿಗೆ, “ಸಾರಯಳು ನಿನ್ನ
ಯಜಮಾನಿ. ನೀನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ
ವಿಧೇಯಳಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಹಾಗರಳಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ಅಸಂಖಾ್ಯತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು” ಅಂದನು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ,
“ಹಾಗರಳೇ, ಈಗ ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿರುವೆ;
ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು.

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ; ಆತನು

ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
12 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಕಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ
ಗಡುಸಾಗಿದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವನು.

ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವನು;
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವರು.

ಅವನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿರುವನು.”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.

13 ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗರಳು, “ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತನೆ
ಎಂದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ‘ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ದೇವರು’” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಬೀರ್ಲಹೈರೋಯಿ
(ಬೀರ್ಲಹೈರೋಯಿ. ಇದರಥರ್: “ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ
ಜೀವಸ್ವರೂಪನ ಬಾವಿ.”) ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಈ ಬಾವಿಯು
ಕಾದೇಶಿಗೂ ಬೆರೆದಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದೆ.

15 ಹಾಗರಳು ಅಬಾ್ರಮನ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅಬಾ್ರಮನು
ಆ ಮಗನಿಗೆ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16 ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ
ಎಂಭತಾ್ತರು ವಷರ್ವಾಗಿದಾ್ದಗ ಹಾಗರಳಲಿ್ಲ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಜನಿಸಿದನು.

ಸುನ್ನತಿ — ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ತೊಂಭತೊ್ತಂಬತು್ತ ವಷರ್ವಾಗಿದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, “ನಾನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದು್ದ

ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿರು. 2 ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಬಾ್ರಮನು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, 4 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ
ವಾಗಾ್ದನವೇನೆಂದರೆ: 5 ‘ಅಬಾ್ರಮ’ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿನಗೆ ‘ಅಬ್ರಹಾಮ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಬ್ರಹಾಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವರು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಪಿತೃವಾಗುವೆ. 6 ಹೊಸ ಜನಾಂಗಗಳು
ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವವು; ರಾಜರುಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ ಬರುವರು. 7 ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ನಾನೇ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 8 ನೀನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಕೊಡುವೆನು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. 10 ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂತತಿಯವರು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಬಂಧನೆಯೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
11 ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದ
ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು; ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಪರದೇಶದಿಂದ ಕೊಂಡುತಂದ
ಸೇವಕರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಗುರುತಾಗಿರುವುದು. 13 ಹೀಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ
ಸುನ್ನತಿಯೇ ದೈಹಿಕ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನು
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದ ಕಾರಣ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾಕನು ವಾಗಾ್ದನದ ಮಗನು
15 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ, ಸಾರಯಳಿಗೆ

ನಾನು ಒಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಕೆಯ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಸಾರ.
16 ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು; ನೀನೇ ಅವನ ತಂದೆ. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ
ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಆಕೆಯು ಮೂಲಮಾತೆಯಾಗಿರುವಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನಗುತಾ್ತ, “ನನಗೆ ನೂರು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನನಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾರಳಿಗೆ ತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿರುವುದರಿಂದ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಆಕೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡನು.

18 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಇಷಾ್ಮಯೇಲನೇ ನಿನ್ನ
ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬಾರದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಸಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಸಾಕ’
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅವನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

20 “ನೀನು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಅವನು ಅನೇಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಹನೆ್ನರಡು ಮಹಾನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ
ಅವನು ತಂದೆಯಾಗುವನು. ಅವನ ಸಂತತಿಯು
ಮಹಾಜನಾಂಗವಾಗುವುದು. 21 ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಸಾಕನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಸಾರಳಲಿ್ಲ
ಹುಟು್ಟವ ಮಗನೇ ಇಸಾಕನು. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸಾಕನು ಹುಟು್ಟವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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22 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಡನೆ ಮಾತಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಮೇಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪರದೇಶಿಯರಿಂದ ಕೊಂಡುತಂದಿದ್ದ
ಸೇವಕರಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿದನು.

24 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. 25 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 26 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ
ಮಗನಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು. 27 ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು.

ಮೂವರು ಸಂದಶರ್ಕರು

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಮೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಓಕ್ ಮರಗಳ ತೋಪಿನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದಾಗಿ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 2

ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೂವರು
ಪುರುಷರು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 3

“ಸಾ್ವಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯವಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
5 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಊಟವನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ನೀವು
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಮೂವರು ಪುರುಷರು, “ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡು”
ಅಂದರು.

6 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಸಾರಳಿಗೆ, “ಮೂರು
ದೊಡ್ಡ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೇಗನೆ
ನಾದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಳೆಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದು ಸೇವಕನಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, “ಬೇಗನೇ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ಮೂವರಿಗೆ ಮಾಂಸದ
ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಬಡಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹಾಲನೂ್ನ
ಬೆಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮೂವರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

9 ಆ ಪುರುಷರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳು
ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಳೆ” ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಮತೆ್ತ ವಸಂತಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಮಗನಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸಾರಳು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೇಳಿಸಿತು. 11

ಅಬ್ರಹಾಮನೂ ಮತು್ತ ಸಾರಳೂ ತುಂಬ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಾರಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವ ಕಾಲ ಆಗಿಹೋಗಿತು್ತ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಾರಳಿಗೆ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ
ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆ; ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆ” ಅಂದುಕೊಂಡಳು.

13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಸಾರಳು ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ನಗುತಾ್ತ ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನಗೆ
ಮಕ್ಕಳಾಗದಷು್ಟ ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? 14

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದುಂಟೇ? ನಾನು ಮತೆ್ತ
ವಸಂತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವೆನು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದೆ್ದೕ ಇರುವನು” ಅಂದನು.

15 ಆದರೆ ಸಾರಳು ಭಯಪಟು್ಟ, “ನಾನು ನಗಲಿಲ್ಲ” ಅಂದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಕಿ್ಕದು್ದ ನಿಜ!” ಅಂದನು.
16 ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷರು ಹೋಗಲು ಎದು್ದನಿಂತರು. ಅವರು

ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹ
17 ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು: “ನಾನು ಈಗ

ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇ? 18

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಹಾಜನಾಂಗ ಹುಟು್ಟವುದು;
ಅವನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದುವರು. 19 ನಾನು ಅವನೊಡನೆ ವಿಶೇಷವಾದ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಮತು್ತ
ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲೆಂದು ನಾನು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು ಹೀಗೆ
ಜೀವಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, “ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಗೊಮೋರಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಅನೇಕ ಸಲ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು
ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಜವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು” ಅಂದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷರು ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 23 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವಾಗ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಹ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೋ? 24 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ? ನೀನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿಯೋ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ! ಅಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆ. 25 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು
ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ
ನೀನು ಕೊಂದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಕೆಟ್ಟವರೂ ಸರಿಸಮಾನರಾಗುವರು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ನೀನು ಲೋಕದವರಿಗೆಲ್ಲ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ. ನೀನು ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿ
ಕಾಪಾಡುವೆನು” ಎಂದನು.

27 ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಧೂಳು ಮತು್ತ ಬೂದಿ. ಆದರೆ
ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡು. 28 ಒಂದುವೇಳೆ
ಐದು ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದು್ದ ನಲವತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ
ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿಯಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಲವತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಮತೆ್ತ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಕೇವಲ ನಲವತು್ತ ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ, ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಲವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಕಂಡರೂ ನಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

30 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವೆ: ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಕೇವಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೂ ನಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

31 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಏನೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವೆ. ಅಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಕಂಡರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವೆ.
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂ, ಅದನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

33 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

ಲೋಟನ ಸಂದಶರ್ಕರು

ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ, ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರು ಸೊದೋಮ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ನಗರದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಟನು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡು,

ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 2 ಲೋಟನು ಅವರಿಗೆ,
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“ಸಾ್ವಮಿಗಳೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬನಿ್ನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉಪಚರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಈ
ರಾತಿ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವದೂತರು, “ಈ ಚೌಕದಲಿ್ಲ ನಾವು ಈ ರಾತಿ್ರ ಕಳೆಯುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ಲೋಟನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಲೋಟನು ಅವರಿಗಾಗಿ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಡಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತರು ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದರು.

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

6 ಲೋಟನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, 7 ಆ
ಗಂಡಸರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿ. 8 ನೋಡಿ! ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಹಿಂದೆಂದೂ ಗಂಡಸರೊಡನೆ ಮಲಗಿದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಏನುಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಪುರುಷರಿಗೆ
ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ; ಇವರನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು ಅವನಿಗೆ,
“ದಾರಿಬಿಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ, “ಈ
ಲೋಟನು ನಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರವಾಸಿಗನಂತೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮಗೇ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಾವು ಆ ಪುರುಷರಿಗೆ
ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನಗೇ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿಹೇಳಿ ಲೋಟನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು.

10 ಆದರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದು ಲೋಟನನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದರು. 11 ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕುರುಡರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಗುರುತಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು.

ಸೊದೋಮಿನಿಂದ ಪಲಾಯನ
12 ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ

ಯಾರಾದರೂ ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದರೆಯೇ? ನಿನಗೆ
ಅಳಿಯಂದಿರಾಗಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆಯೇ? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಾದರೂ ಈ
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
13 ನಾವು ಈ ನಗರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ನಗರದ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಟನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿದ್ದ ಅಳಿಯಂದಿರೊಡನೆ
ಮಾತಾಡಿ, “ಬೇಗನೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಲೋಟನ ಈ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಂತೆ
ಕಂಡಿತು.

15 ಸೂಯೋರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಹೊರಡುವಂತೆ
ದೇವದೂತರು ಲೋಟನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಿ, “ಈ ನಗರವನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗು, ಆಗ ನೀನು ಈ ನಗರದೊಡನೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಲೋಟನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ತಡಮಾಡಲು ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪುರುಷರು ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಅವನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಲೋಟನಿಗೂ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿದನು. 17 ಅವರು ನಗರದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಈಗ ಓಡಿಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ; ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ನೋಡಬೇಡಿ; ಕಣಿವೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ;
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಈ
ನಗರದೊಡನೆ ನೀವೂ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆದರೆ ಲೋಟನು ಆ ಪುರುಷರಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮಿಗಳೇ, ದಯವಿಟು್ಟ
ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಬೇಡಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಮಹಾಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೆಟ್ಟಗಳವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋಗಲಾರೆ.
ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆನು. 20 ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿದೆ. ಆ
ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿ. ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆ ಪುರುಷನು ಲೋಟನಿಗೆ, “ಆಗಲಿ, ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಆ ಊರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗು, ನೀನು ಆ ಊರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಸೇರುವತನಕ ನಾನು ಸೊದೋಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆ ಊರಿಗೆ ಚೋಗರ್ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಯಿತು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಊರು.)

ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಾಶನ
23 ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಲೋಟನು ಚೋಗರಿಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 24 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕದ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಎರಡು
ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು; ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು.

26 ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ನಗರದ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯು ಉಪಿ್ಪನ
ಕಂಬವಾದಳು.

27 ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದು್ದ ತಾನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 28

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಕಡೆಗೂ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಹೊಗೆ ಮೇಲೇರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಅದು ಕಂಡಿತು.

29 ದೇವರು ಆ ಸೀಮೆಯ ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರೂ
ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಟನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಲೋಟನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಗರವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು.

ಲೋಟ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
30 ಚೋಗರ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಲೋಟನಿಗೆ

ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗುಹೆಯೊಂದರಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 31 ಒಂದು ದಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ
ತಂಗಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ
ಮದುವೆಯಾಗುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಲು
ಯಾವ ಗಂಡಸರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆ. 32

ಆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ
ಪಡೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಮತ್ತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಮಲಗಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

33 ಆ ರಾತಿ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ
ಅಮಲೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಲೋಟನು
ಮತ್ತನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡದು್ದ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ಮರುದಿನ, ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, “ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರ
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ. ಈ ರಾತಿ್ರಯೂ
ಅವನನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ
ನಾವು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 35 ಆ ರಾತಿ್ರಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು
ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡದು್ದ ಲೋಟನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

36 ಹೀಗೆ ಲೋಟನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ
ಗಭರ್ಧರಿಸಿದರು. 37 ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋವಾಬ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಈಗ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ ಮೋವಾಬನೇ
ಮೂಲಪುರುಷ. 38 ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಸಹ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆನಮಿ್ಮ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಈಗ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಬೆನಮಿ್ಮಯೇ ಮೂಲಪುರುಷ.

ಆದಿಕಾಂಡ 19:3 16 ಆದಿಕಾಂಡ 19:38



20

21

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಗೆರಾರಿಗೆ ಹೋದದು್ದ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ನೆಗೆವ್ಗೆ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಕಾದೇಶಿಗೂ ಶೂರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದ್ದ
ಗೆರಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. 2 ಅಬ್ರಹಾಮನು

ಗೆರಾರಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಾರಳು ತನಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಗೆರಾರಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸಾರಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 3

ಆದರೆ ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡಿ, “ನೀನು ಸಾಯುವೆ. ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇನೂ್ನ ಸಾರಳೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ಸಾ್ವಮಿ, ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ
ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ನೀನು ಕೊಲು್ಲವೆಯಾ? 5 ‘ಈಕೆ ನನಗೆ
ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಹೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಈಕೆಯೂ ‘ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು
ನಿರಪರಾಧಿ. ನಾನು ಮಾಡಲಿದ್ದ ತಪು್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ಹೌದು, ನೀನು
ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಮಾಡಲಿದ್ದ ತಪು್ಪ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡು. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು, ಆಗ
ನೀನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು ಸಾರಳನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರೂ
ಸಾಯುವಿರೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆಲಾ್ಲ ತುಂಬ
ಭಯವಾಯಿತು. 9 ಆಮೇಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ಕರೆಸಿ, “ನೀನು ನನಗೆ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಆಕೆ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನೇಕೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆ? ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿರುವೆ. ನೀನು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದಿತು್ತ. 10 ನೀನು ಭಯಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನನಗೆ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ. ಈ
ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಸಾರಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. 12 ಆಕೆ ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯೇನೋ ನಿಜ, ಆದರೆ ಆಕೆ ನನಗೆ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಬೇಕು.
ಆಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳು; ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಗಳಲ್ಲ. 13

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಪರಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಾರಳಿಗೆ, ‘ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ
ಒಂದು ಉಪಕಾರವಾಗಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಣ್ಣನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು’” ಎಂದನು.

14 ಆಗ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲ್ಲ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾರಳನು್ನ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 15 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸಾರಳಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆ.
ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀನು
ನಿಷ್ಕಳಂಕಳೆಂದು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಜೆಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಾಗ ದೇವರು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರು.

ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗುವಾಯಿತು

ಯೆಹೋವನು ಸಾರಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಮರೆಯದೆ ಈಡೇರಿಸಿದನು. 2 ಸಾರಳು ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ, ಒಂದು

ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈ

ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದವು. 3 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಾರಳಲಿ್ಲ
ತನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನಿಗೆ ಇಸಾಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4

ಇಸಾಕನಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳಾಗಿದಾ್ದಗ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದನು.

5 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನೂರು ವಷರ್ಗಳಾಗಿದಾ್ದಗ, ಅವನ ಮಗನಾದ
ಇಸಾಕನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 6 ಸಾರಳು, “ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ನಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನೊ್ನಡನೆ ನಗುವರು.
7 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಾರಳಲಿ್ಲ ಮಗನು ಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆಂದು ಯಾರೂ
ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದಳು.

ಕುಟುಂಬದಲಾ್ಲದ ಒಡಕು
8 ಇಸಾಕನು ಬೆಳೆದು ಊಟಮಾಡುವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನಾದನು. ಆಗ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 9

ಮೊದಲು, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೇವಕಿಯಾದ ಹಾಗರಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು
ಹುಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವನಿಗೂ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಆ ಮೊದಲನೆ ಮಗನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ
ಸಾರಳು ಗಮನಿಸಿದಳು. 10 ಸಾರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ಆ
ಸೇವಕಿಯನೂ್ನ ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ನಾವು ಸತಾ್ತಗ
ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಇಸಾಕನೊಡನೆ ಅವನು ಪಾಲುಹೊಂದುವುದು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

11 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದನು. 12 ಆದರೆ
ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನ ಕುರಿತಾಗಲಿ ಸೇವಕಿಯ
ಕುರಿತಾಗಲಿ ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡ. ಸಾರಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು.
ಇಸಾಕನೊಬ್ಬನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ತನಾಗಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯ
ಮಗನನು್ನ ಸಹ ನಾನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಗರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗರಳು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಹಾಗರಳು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಷೆರ್ಬದ
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅಲೆಯತೊಡಗಿದಳು.

15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇದ್ದ ನೀರೆಲಾ್ಲ
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹಾಗರಳು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಪೊದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು. 16

ಹಾಗರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದುಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನು
ಸಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡಲಾರದೆ ಅಳತೊಡಗಿದಳು.

17 ಮಗುವಿನ ಕೂಗು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ದೇವದೂತನು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ಹಾಗರಳೇ, ನಿನಗೇನಾಯಿತು?
ಭಯಪಡಬೇಡ; ಮಗುವಿನ ಕೂಗನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ.
18 ಹೋಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ. ಅವನಿಂದ ದೊಡ್ಡ
ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಹಾಗರಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗರಳು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು.

20 ದೇವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಮಗುವು
ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದನು; ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಚತುರ
ಬಿಲು್ಲಗಾರನಾದನು. 21 ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದಳು. ಅವರು ಪಾರಾನ್
ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ವಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ
22 ಆಮೇಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಫೀಕೋಲನು

ಅಬ್ರಹಾಮನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಫೀಕೋಲನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು
ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲೂ್ಲ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇದಾ್ದನೆ. 23

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ
ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು. ನನಗೂ ಮತು್ತ ನೀನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ನಾಡಿಗೂ ದಯೆತೋರುವುದಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು. ನಾನು
ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಿದಂತೆ ನೀನೂ ನನಗೆ ದಯೆತೋರುವುದಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ
ನಾನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು.
25 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ನೀರಿದ್ದ ಒಂದು ಬಾವಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ದೂರು ಹೇಳಿದನು.
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26 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ಅದನು್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೋ
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರುತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು; 28 ಅಲ್ಲದೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಂದೆಯ ಏಳು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.

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

30 ಅಬ್ರಹಾಮನು “ಆ ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದವನು ನಾನೇ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀನು ಈ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31 ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಬಾವಿಗೆ ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

32 ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

33 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು
ಮರವನು್ನ ನೆಟ್ಟನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಅವನು
ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು

ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ,
“ಅಬ್ರಹಾಮನೇ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
2 ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ

ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನು್ನ ಮೊರೀಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದು್ದ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಹಾಕಿಸಿದನು;
ಇಸಾಕನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡನು; ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಬಳಿಕ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೊರಟರು. 4 ಅವರು
ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾವು ಹೋಗಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ದೂರದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 5 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕತೆ್ತಯೊಂದಿಗಿರಿ; ನಾನೂ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಬಳಿಕ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮಗನ
ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ವಿಶೇಷವಾದ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

7 ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, “ಅಪಾ್ಪ” ಎಂದು
ಕರೆದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ಏನು ಮಗನೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಇಸಾಕನು, “ಕಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ

ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಕುರಿಮರಿ ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8 ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ಮಗನೇ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ

ದೇವರೇ ಒದಗಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟು

9 ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜೋಡಿಸಿದನು; ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನ
ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿಸಿದನು. 10 ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಲು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು,

11 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ಅಬ್ರಹಾಮನೇ,
ಅಬ್ರಹಾಮನೇ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಬೇಡ.

ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಈಗ
ತೋರಿಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ಕಂಡನು. ಆ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬುಗಳು ಒಂದು ಪೊದೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೋಗಿ, ಆ ಟಗರನು್ನ

ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಬದಲಾಗಿ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಯೆಹೋವ
ಯೀರೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

15 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ಎರಡನೆ ಸಲ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, 16 “ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ: 17 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆಯೂ
ಅಸಂಖಾ್ಯತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 18 ನೀನು ನನಗೆ
ವಿಧೇಯನಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವೂ ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ತರುವಾಯ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ
ನಾಹೋರ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಿಲ್ಕ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ. 21 ಮೊದಲನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಊಚ್; ಎರಡನೆ
ಮಗನ ಹೆಸರು ಬೂಚ್; ಮೂರನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕೆಮೂವೇಲ್.
ಇವನು ಅರಾಮನ ತಂದೆ. 22 ಇವರಲ್ಲದೆ ಕೆಸೆದ್, ಹಜೋ,
ಪಿಲಾ್ದಷ್, ಇದಾ್ಲಫ್, ಬೆತೂವೇಲ್ ಎಂಬವರು ಸಹ ಇದಾ್ದರೆ.” 23

ಬೆತೂವೇಲನು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ಮಿಲ್ಕಳು ಈ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ;
ನಾಹೋರನು ಅವರ ತಂದೆ. ನಾಹೋರನು ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಸಹೋದರ. 24 ಇವರಲ್ಲದೆ, ನಾಹೋರನಿಗೆ ಅವನ
ಉಪಪತಿ್ನಯಾದ ರೂಮಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾರೆಂದರೆ: ಟೆಬಹ, ಗಹಮ್, ತಹಷ್ ಮತು್ತ
ಮಾಕಾ.

ಸಾರಳ ಮರಣ

ಸಾರಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದಳು. 2 ಅವಳು
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದಳು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ

ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು. 3 ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಶವದ ಬಳಿಯಿಂದ
ಎದು್ದ ಹಿತಿ್ತಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 4 ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಈ
ನಾಡಿನವನಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿಗನಷೆ್ಟೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ಹಿತಿ್ತಯರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, 6 “ಸಾ್ವಮೀ, ನೀನು ನಮ್ಮ
ಮಹಾನಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ತೀರಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

7 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 8 ಅವರಿಗೆ,
“ತೀರಿಹೋದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಚೋಹರನ
ಮಗನಾದ ಎಫೊ್ರೕನನ ಸಂಗಡ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿರಿ. 9

ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ. ಅದು
ಎಫೊ್ರೕನನದು. ಅದು ಅವನ ಜಮೀನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಾನು ಪೂತಿರ್ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಅದನು್ನ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಎಫೋನನು ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಿತಿ್ತಯರೊಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, 11

“ಸಾ್ವಮೀ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಆ ಗವಿಯನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
13 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಎಫೊ್ರೕನನಿಗೆ, “ಆ
ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗುವ ಪೂತಿರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 21:26 18 ಆದಿಕಾಂಡ 23:13
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14 ಎಫೊ್ರೕನನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, 15 “ಸಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಬೆಲೆ ನಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ರೂಪಾಯಿಗಳಷೆ್ಟೕ. ಆದರೆ
ನಿನಗಾಗಲಿ, ನನಗಾಗಲಿ ಆ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ.
ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎಫೊ್ರೕನನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪದನು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ ನಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ರೂಪಾಯಿಗಳನು್ನ
ಹಿತಿ್ತಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಎಫೊ್ರೕನನಿಗೆ ಎಣಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

17 ಈ ಜಮೀನು ಮಮೆ್ರಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ಜಮೀನಿಗೂ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಗೂ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯನಾದನು. ಎಫೊ್ರೕನನಿಗೂ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಆದ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ನಗರದವರೆಲ್ಲರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದರು. 19 ಬಳಿಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಸಾರಳನು್ನ ಮಮೆ್ರಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದನು. (ಅದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್). 20

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಯನು್ನ
ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಅದು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯಾಯಿತು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.

ಇಸಾಕನಿಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹಳ ವೃದ್ಧನಾದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅಬ್ರಹಾಮನನೂ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿದ್ದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಟು್ಟ ನನಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು. 3 ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮಗನು
ಮದುವೆಯಾಗದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿಯೂ 4 ನನ್ನ
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಇಸಾಕನಿಗೆ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

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

6 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ. 7 ಪರಲೋಕದ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಆ ದೇಶ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಸೇರಿದೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ. 8 ಆದರೆ ಆ ಕನೆ್ಯಯು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀನು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತೊಡೆಯ
ಕೆಳಗೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯಾಣ
10 ಆ ಸೇವಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತು್ತ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮೆಸೊಪೋಟೊಮಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಾಹೋರನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಊರನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 11 ಅವನು ಊರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಬಾವಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮಲಗಿಸಿದನು; ಪ್ರತಿಸಾಯಂಕಾಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಬಾವಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಆ ಸೇವಕನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು. ಈ ದಿನ ಅವನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಮಾಡು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು. 13

ನಾನು ಈ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುತೆ್ತೕನೆ; ಈ ಊರಿನ
ಯುವತಿಯರು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. 14

ಇಸಾಕನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಾದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು
ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು
ನೀರು ಕೊಡು’ ಎನು್ನವೆ. ಆಕೆ ನನಗೆ, ‘ನೀನೂ ಕುಡಿ, ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯೇ ನಿನಿ್ನಂದ
ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ಯೋಗ್ಯ ಕನೆ್ಯಯೆಂದೂ ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆಯೆಂದೂ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಕನೆ್ಯಯ ಆಯೆ್ಕ
15 ಆ ಸೇವಕನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ

ರೆಬೆಕ್ಕ ಎಂಬ ಯುವತಿಯು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು. ಬೆತೂವೇಲನು ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ನಾಹೋರನ
ಮಗನು. ನಾಹೋರನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಮ್ಮ. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹೆಗಲ
ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. 16

ಆಕೆ ಬಹು ಸುಂದರಿಯಾಗಿಯೂ ಕನಿ್ನಕೆಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ
ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಳು.
17 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ
ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

18 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, “ಅಯಾ್ಯ,
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ” ಅಂದಳು. 19 ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ
ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20 ನೀರನೆ್ನಲ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು ಮತೆ್ತ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನೀರನು್ನ
ಕೊಟ್ಟಳು.

21 ಆ ಸೇವಕನು ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಗಮನಿಸುತಾ್ತ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 22 ಒಂಟೆಗಳು ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧರ್ತೊಲೆಯ ಒಂದು
ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಹತು್ತ
ತೊಲೆಯ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ಆ ಸೇವಕನು,
“ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು? ನನ್ನ ಜನರು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

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

26 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತಲೆಬಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದನು.
27 ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ದಯಾಳುವೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಮಗನಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 29 ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು.
ಅವನ ಹೆಸರು ಲಾಬಾನ. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಲಾಬಾನನು ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಮತು್ತ
ಉಂಗುರವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೈಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಬಾವಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಆ
ಸೇವಕನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 31 ಲಾಬಾನನು ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವನೇ, ಒಳಗೆ ಬಾ. ನೀನು
ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೋಣೆಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನು ಲಾಬಾನನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಇಳಿಸಲು
ಲಾಬಾನನು ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು; ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಮಾಡಿಕೊಟು್ಟ
ಮೇವನು್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು; ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟನು. 33

ನಂತರ ಲಾಬಾನನು ಅವನಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ
ಸೇವಕನು ಊಟಮಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಬಂದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸದೆ ಊಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಲಾಬಾನನು, “ಸರಿ, ಹೇಳು” ಅಂದನು.

ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಇಸಾಕನಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿದು್ದ
34 ಆ ಸೇವಕನು “ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನು. 35

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳ ಮಂದೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ
ಸೇವಕರಿದಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಒಂಟೆಗಳೂ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇವೆ. 36 ಸಾರಳು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆ ತುಂಬಾ ವಯಸಾ್ಸಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ
ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಆ
ಮಗನಿಗೇ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 37 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಒಂದು
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ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾನಾನಿನ ಹುಡುಗಿಯೊಡನೆ
ಮದುವೆಯಾಗದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ನಾವು ಈ
ಜನರೊಡನೆ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಕಾನಾನಿನ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಜನರಿಂದಲೇ ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39

ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ‘ಆ ಕನೆ್ಯಯು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರಲು ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 40 ಆದರೆ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, ‘ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆ. 41 ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಾಡಿಗೆ
ಹೋದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕೊಡಲು
ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

42 “ಇಂದು ನಾನು ಈ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸವನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸು. 43 ನಾನು
ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕೆಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು”
ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಅವಳು ನನಗೆ, “ನೀನೂ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ,
ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮಗನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನಿ್ನಕೆ
ಇವಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ’ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ.

45 “ನಾನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನೀರಿಗಾಗಿ
ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಆಕೆಗೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 46 ಆ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಕೊಡವನು್ನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ನನಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ‘ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ; ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು. 47 ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಆಕೆ ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬೆತೂವೇಲ. ಅವನು
ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ನಾಹೋರನ ಮಗನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ
ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಕೈಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 48 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಂದನೆ
ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದೆನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ತಮ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ
ನಡೆಸಿದನು. 49 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವಿರಾ? ಅಥವಾ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ
ಉತ್ತರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಲಾಬಾನನು ಮತು್ತ ಬೆತೂವೇಲನು, “ನಿನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮವಳು. ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

52 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 53

ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನು ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ
ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನಿಗೂ
ತಾಯಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು. 54 ಆ ಸೇವಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು
ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮರುದಿನ
ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ, “ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

55 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಅಣ್ಣನು ಅವರಿಗೆ, “ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗಾದರೂ
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

56 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ
ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಮತು್ತ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದು ಆಕೆಯ ಇಷ್ಟವನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 58 ಅವರು
ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು, “ಈಗಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ಹೋಗಲು
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ರೆಬೆಕ್ಕಳು, “ಹೌದು, ನಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದಳು.
59 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ

ಸೇವಕನೊಂದಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಸೇವಕಿ ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದಳು. 60 ಅವರು
ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯೇ,
ನೀನು ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಜನರ ತಾಯಿಯಾಗು.

ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹರಸಿದರು.
61 ಆಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ಒಂಟೆಯ

ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ
ಸಂಗಡಿಗರನೂ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದನು.

62 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಇಸಾಕನು ಬೀರ್ಲಹೈರೋಯಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಂದಿದ್ದನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನೆಗವ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 63

ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾಕನು ಧಾ್ಯನಮಾಡಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಇಸಾಕನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.

64 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಸಾಕನನು್ನ ಕಂಡಳು.
ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂಟೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ಬಂದಳು. 65 ಆಕೆ, ಆ
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ
ಯೌವನಸ್ಥನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ಆ ಸೇವಕನು, “ಅವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮಗನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು.

66 ಆ ಸೇವಕನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
67 ನಂತರ ಇಸಾಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ
ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಂದು ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇಸಾಕನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು.
ಇಸಾಕನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ತಾಯಿಯ
ಸಾವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದುಃಖವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಸಾಕನಿಗೆ
ಆದರಣೆಯಾಯಿತು.

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವನ ಹೊಸ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಕೆಟೂರ. 2 ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ;
ಜಿಮಾ್ರನ್, ಯೊಕ್ಷಾನ್, ಮೆದಾನ್, ಮಿದಾ್ಯನ್, ಇಷಾ್ಬಕ್,

ಶೂಹ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 3 ಯೊಕ್ಷಾನನು ಶೆಬಾ ಮತು್ತ ದೆದಾನ್
ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ದೆದಾನನ ಸಂತತಿಯವರು: ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು
ಲೆಟೂಶ್ಯರು ಮತು್ತ ಲೆಯುಮ್ಯರು. 4 ಮಿದಾ್ಯನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಗೇಫಾ, ಗೇಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀದಾ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ದಗ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು. 5 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ದಾಸಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆದೆಮೆಂಬ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಇಸಾಕನಿಂದ
ದೂರಮಾಡಿದನು; ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

7 ಅಬ್ರಹಾಮನು ನೂರೆಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. 8 ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಯುಷ್ಯದಿಂದ ದಿನತುಂಬಿದ ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಪಾ್ರಣಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 9 ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಇಸಾಕ
ಮತು್ತ ಇಷಾ್ಮಯೇಲರು ಅವನನು್ನ ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಈ ಗವಿಯು ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಚೋಹರನ ಮಗ
ಎಫೊ್ರೕನನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲದೆ. ಅದು ಮಮೆ್ರಗೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ.
10 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಈ ಗವಿಯಲೆ್ಲೕ
ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಯಿತು. 11 ಅಬ್ರಹಾಮನು ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ,
ದೇವರು ಇಸಾಕನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು; ಇಸಾಕನು
ಬೀರ್ಲಹೈರೋಯಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.

12 ಇದು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ವಂಶಾವಳಿ: ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮತು್ತ ಹಾಗರಳ ಮಗನು. (ಈಜಿಪಿ್ಟನವಳಾದ
ಹಾಗರಳು ಸಾರಳ ಸೇವಕಿ.) 13 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳು: ಮೊದಲನೆ ಮಗನು ನೆಬಾಯೋತ್. ಆಮೇಲೆ
ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಕೇದಾರ್, ಅದ್ಬಯೇಲ್, ಮಿಬಾ್ಸಮ್, 14 ಮಿಷಾ್ಮ,
ದೂಮಾ, ಮಸಾ್ಸ, 15 ಹದದ್, ತೇಮಾ, ಯಟೂರ್, ನಾಫೀಷ್
ಮತು್ತ ಕೇದಾ್ಮ. 16 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾಳೆಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆ ಪಾಳೆಯಗಳೇ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಾದವು.
ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ರಾಜರುಗಳಂತಿದ್ದರು. 17 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ನೂರ
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ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನನು್ನ
ತನ್ನ ಪೂವರ್ಜರ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 18 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ
ಸಂತತಿಯವರು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಪಾಳೆಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹವೀಲ ಮತು್ತ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು
ಅಶೂ್ಶರದವರೆಗೂ ಇತು್ತ. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂತತಿಗಳವರು
ಪದೇಪದೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಇಸಾಕನ ಕುಟುಂಬ
19 ಇದು ಇಸಾಕನ ಚರಿತೆ್ರ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಸಾಕ ಎಂಬ

ಹೆಸರಿನ ಮಗನಿದ್ದನು. 20 ಇಸಾಕನು ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿನವಳು. ಆಕೆ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು ಮತು್ತ
ಅರಾಮ್ಯನಾದ ಲಾಬಾನನ ತಂಗಿ. 21 ಇಸಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸಾಕನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಭರ್ಧಾರಣೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

22 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಗ, ಅವಳ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೂಸುಗಳು ಒಂದನೊ್ನಂದು ನೂಕಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಹಳ
ತೊಂದರೆಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ನನಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 23 ಯೆಹೋವನು
ಅವಳಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳಿವೆ.
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಆಳುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವರು;
ಅವರು ವಿಭಾಗವಾಗುವರು.

ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವನು.
ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಹೆತ್ತಳು. 25 ಮೊದಲನೆಯ ಮಗುವು ಕೆಂಪಗಿತು್ತ. ಅವನ ಚಮರ್ವು
ಕೂದಲಿನ ಉಡುಪಿನಂತಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ “ಏಸಾವ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. 26 ಎರಡನೆಯ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಅದು
ಏಸಾವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಯಾಕೋಬ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು.
ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಏಸಾವ ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಅರವತು್ತ ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.

27 ಆ ಬಾಲಕರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದರು. ಏಸಾವನು ಚತುರ
ಬೇಟೆಗಾರನಾದನು. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಇಸಾಕನು ಏಸಾವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು.

29 ಒಂದು ಸಲ ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದನು.
ಯಾಕೋಬನು ಅಲಸಂಧಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 30 ಆಗ
ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನಗೆ
ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕೆಂಪಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಸಂದಿ ಗುಗ್ಗರಿಯನು್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. (ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ
“ಏದೋಮ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.)

31 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು, “ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ನೀನು
ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಮಾರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಏಸಾವನು, “ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಸತು್ತಹೋದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು, “ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು” ಅಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಏಸಾವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ
ಹಕ್ಕನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡನು. 34 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು
ಏಸಾವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕುದಿಸಿದ ಅಲಸಂಧಿ ಗುಗ್ಗರಿಯನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಏಸಾವನು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಏಸಾವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ
ಹಕು್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಇಸಾಕನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಕ್ಷಾಮದಂತೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಕ್ಷಾಮವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ರಾಜನಾದ

ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಗೆರಾರ್
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, “ನೀನು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನೋ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸು. 3 ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಈ
ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 4 ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನು್ನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ
ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.
5 ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಗೆರಾರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು
ವಾಸಿಸಿದನು. 7 ಇಸಾಕನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತುಂಬ
ಸೌಂದಯರ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಗಂಡಸರು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ
ಇಸಾಕನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಇಸಾಕನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಆಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇಸಾಕನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8 ಅಲಿ್ಲ ಇಸಾಕನು ಇದು್ದ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ರಾಜನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ,
ಇಸಾಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸವಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 9 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವಳು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯೆಂದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ” ಅಂದನು.

10 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಗಂಡಸಾದರೂ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನೇ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದ.
ಅಂಥದೆ್ದೕನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಮಹಾ ಅಪರಾಧವಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಬಳಿಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಇವನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಲಿ ಯಾರೂ
ಕೇಡುಮಾಡಕೂಡದು. ಇವರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಇಸಾಕನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದದು್ದ
12 ಇಸಾಕನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದನು; ಅವನಿಗೆ ಅದೇ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮಹಾ ಸುಗಿ್ಗಯಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 13 ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದನು. 14 ಅವನಿಗೆ
ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳೂ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡೂಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು
ತೋಡಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಣು್ಣಹಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. 16

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.
ನೀನು ನಮಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಗೆರಾರಿನ
ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇಸಾಕನು
ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ವಾಸಿಸಿದನು. 18 ಇದಕೂ್ಕ ಬಹುಕಾಲದ
ಹಿಂದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅನೇಕ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದ್ದನು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ
ಮಣು್ಣಹಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. ಇಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ತೋಡಿಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
19 ಇಸಾಕನ ಸೇವಕರು ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು. ಆ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. 20

ಆದರೆ ಗೆರಾರಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಕುರಿಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಇಸಾಕನ
ಸೇವಕರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿ, “ಈ ನೀರು ನಮ್ಮದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗೆ “ಏಸೆಕ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
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21 ಆಮೇಲೆ ಇಸಾಕನ ಸೇವಕರು ಮತೊ್ತಂದು ಬಾವಿಯನು್ನ
ತೋಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರೂ ಆ ಬಾವಿಗಾಗಿ ವಾದಮಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗೆ “ಸಿಟಾ್ನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

22 ಇಸಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಂದು ಬಾವಿಯನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದನು. ಆ ಬಾವಿಯ ಕುರಿತು ವಾದಮಾಡಲು ಯಾರೂ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು, “ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಾವಿಗೆ
“ರೆಹೋಬೋತ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

23 ಇಸಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 24 ಆ ರಾತಿ್ರ
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಸಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಇಸಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡನು; ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.

26 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನನು್ನ ಕಾಣಲು ಗೆರಾರಿನಿಂದ ಬಂದನು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರನಾದ ಅಹುಜ್ಜತನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಫೀಕೋಲನನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದನು.

27 ಇಸಾಕನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ಮೊದಲು, ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇದಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ನೀನು ನಮಗೆ
ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 ನಾವು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀನೂ ನಮಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟವು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ಈಗ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಊಟಮಾಡಿದರು. 31

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

32 ಆ ದಿನ, ಇಸಾಕನ ಸೇವಕರು ಬಂದು, ತಾವು ತೋಡಿದ್ದ
ಬಾವಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಾ್ತ, “ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ
ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ ಬಾವಿಗೆ
ಷಿಬಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.

ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯರು
34 ಏಸಾವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವನು ಹಿತಿ್ತಯರ

ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಬ್ಬಳು
ಬೇರಿಯನ ಮಗಳಾದ ಯೆಹೂದೀತಳು, ಮತೊ್ತಬ್ಬಳು ಏಲೋನನ
ಮಗಳಾದ ಬಾಸೆಮತಳು. 35 ಈ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಇಸಾಕ ಮತು್ತ
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವಾಯಿತು.

ಯಾಕೋಬನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ

ಇಸಾಕನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ
ಹಿರಿಮಗನಾದ ಏಸಾವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು

ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ” ಅಂದನು.
ಏಸಾವನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
2 ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ವಯಸಾ್ಸಯಿತು. ನಾನು

ಬಹುಬೇಗನೆ ಸಾಯಬಹುದು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗು. ನನಗೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು 4 ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ತಯಾರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು
ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋದನು.

ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ
ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 6 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು

ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. 7 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ
ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ತಯಾರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು ಸಾಯುವ
ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು ಮತು್ತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡು. 9 ನಮ್ಮ ಆಡುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು
ಆಡುಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ
ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನಾನು ಅವುಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆ. 10

ನೀನು ಆ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಗ
ಅವನು ತಾನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು”
ಅಂದಳು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನಿಗೆ ಮೈತುಂಬ ರೋಮಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ
ರೋಮಗಳಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ನಾನು
ಏಸಾವನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ, “ಅವನು ನಿನಗೆ ಶಾಪಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ
ಶಾಪವು ನನಗಾಗಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು. ನನಗೋಸ್ಕರ
ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಆಡುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇಸಾಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಕರವಾದ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಳು. 15

ಅನಂತರ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ
ಉಡುಪನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಆ ಉಡುಪನು್ನ ತನ್ನ
ಕಿರಿಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದಳು. 16 ಆಡುಗಳ
ಚಮರ್ವನು್ನ ಯಾಕೋಬನ ಕೈಗಳಿಗೂ ಕೊರಳಿಗೂ ಸುತಿ್ತದಳು. 17

ಅನಂತರ ಆಕೆ ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು.

18 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅಪಾ್ಪ”
ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಅವನ ತಂದೆ, “ಏನು ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

19 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನಾನು ಏಸಾವ, ನಿನ್ನ
ಮೊದಲನೆ ಮಗ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಾ್ರಣಿಯ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನು್ನ. ಅನಂತರ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆದರೆ ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ
ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು, “ನಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ಬಳಿಕ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ನಾನು ಮುಟಿ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನೋ
ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಇಸಾಕನು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಯಾಕೋಬನ
ಸ್ವರವಿದ್ದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಏಸಾವನ ಕೈಗಳಂತೆ
ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ” ಅಂದನು. 23 ಅವನು
ಯಾಕೋಬನೆಂಬುದು ಇಸಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ
ಕೈಗಳು ಏಸಾವನ ಕೈಗಳಂತೆ ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

24 ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಏಸಾವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು, “ಹೌದು, ನಾನೇ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
25 ಆಗ ಇಸಾಕನು, “ಊಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು

ಊಟಮಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು ಊಟವನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಾ್ಟಗ
ಊಟಮಾಡಿದನು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು.

26 ಬಳಿಕ ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡು” ಅಂದನು. 27 ಅದರಂತೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಇಸಾಕನು ಅವನ
ಉಡುಪಿನ ವಾಸನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು:
“ನನ್ನ ಮಗನ ಸುವಾಸನೆಯು
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ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಿದೆ.
28 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಮಳೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ನಿನಗೆ ಸಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯೂ ಮಹಾಸುಗಿ್ಗಗಳೂ ಮತು್ತ

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ ದೊರೆಯಲಿ.
29 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಲಿ;
ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ತಲೆಬಾಗಲಿ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ

ವಿಧೇಯರಾಗುವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥನಾಗುವನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು

ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.”

ಏಸಾವನ “ಆಶೀವಾರ್ದ”
30 ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಬಳಿಕ

ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದನು. 31

ಏಸಾವನು ಸಹ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅಪಾ್ಪ ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ,
ನಂತರ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಮಗನಾದ ಏಸಾವ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
33 ಆಗ ಇಸಾಕನು ತುಂಬ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗುತಾ್ತ

ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ನಾನು ಅದನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಂದು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಏಸಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡನು; ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟನು; ಗೋಳಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಪಾ್ಪ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

35 ಇಸಾಕನು, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು;
ಅವನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ಏಸಾವನು, “ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬ (ಮೋಸಗಾರ).
ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು. ಅವನು ಎರಡು ಸಲ ನನಗೆ
ಮೋಸಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಏಸಾವನು, “ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ
ಆಶೀವಾರ್ದವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಇಸಾಕನು, “ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಡವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಾನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವರು ಎಂದು ನಾನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ
ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಶೀವಾರ್ದ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಆದರೆ ಏಸಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೇಡತೊಡಗಿದನು.
“ಅಪಾ್ಪ ನನಗಾಗಿ ಒಂದಾದರೂ ಆಶೀವಾರ್ದವಿಲ್ಲವೇ? ಅಪಾ್ಪ,
ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸು” ಎಂದು ಏಸಾವನು
ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

39 ಆಗ ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

40 ನೀನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಹೋರಾಡಿ
ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗುವೆ.”
41 ಅಂದಿನಿಂದ ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

ಏಸಾವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಸತು್ತಹೋಗುವನು.
ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು.

42 ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವುದು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಕೆ ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ.
43 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು. ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಲಾಬಾನನು ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ. 44 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೋಪ
ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅವನೊಂದಿಗಿರು. 45 ಸ್ವಲ್ಪ

ಸಮಯದ ನಂತರ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು
ಮರೆತುಬಿಡುವನು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ಒಂದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

46 ನಂತರ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇಸಾಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನು
ಹಿತಿ್ತಯರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ
ಜನರಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬನು ಸಹ ಇಂಥ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಕಾನಾನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಕೂಡದು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯಾದ
ಬೆತೂವೇಲನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ
ಲಾಬಾನನು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ. 3 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ ನೀನು
ಮಹಾಜನಾಂಗದ ತಂದೆಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
4 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆಯೂ ನೀನು ವಾಸಿಸುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯೇ
ಅದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5 ಅಂತೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿಗೆ ಹೊರಟು
ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣನಾದ ಲಾಬಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆತೂವೇಲನು
ಲಾಬಾನನ ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಯಾಕೋಬನ ಮತು್ತ
ಏಸಾವನ ತಾಯಿ.

6 ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೂ್ದ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೂ್ದ, ಕಾನಾನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಕೂಡದೆಂದು
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದೂ ಏಸಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 7

ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ
ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿಗೆ ಹೋದದೂ್ದ ಏಸಾವನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 8 ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಕಾನಾನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಏಸಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
9 ಏಸಾವನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಆದರೂ
ಅವನು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಗಳಾದ ಮಹಲತ್
ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು. ಮಹಲತಳು ನೆಬಾಯೋತನ ತಂಗಿ.

ದೇವರ ಮನೆ — ಬೇತೇಲ್
10 ಯಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಾರಾನಿಗೆ ಹೋದನು.

11 ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸೂಯಾರ್ಸ್ತವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಆ ರಾತಿ್ರ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯಾಕೋಬನು ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟು್ಟ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 12 ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಾಯಿತು. ಆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಏಣಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು್ತ, ಅದರ ತುದಿ
ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತರು ಅದರಲಿ್ಲ ಮೇಲೆರುತಾ್ತ
ಕೆಳಗಿಳಿಯುತಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಯಾಕೋಬನು ಕಂಡನು. 13

ಯೆಹೋವನು ಏಣಿಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಯಾಕೋಬನು ಕಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಾತನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು. ನಾನು
ಇಸಾಕನ ದೇವರು. ಈಗ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶವನು್ನ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. 14 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ
ಕಣಗಳಿರುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಂತತಿಗಳಿರುವರು. ಅವರು
ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರದಕ್ಷಿಣಗಳಿಗೂ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೂಲಕವೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರು ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

15 “ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನೀನು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ,
“ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರಿದಾ್ದನೆ, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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17 ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಭಯವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು, “ಇದು ತುಂಬ
ಮಹತ್ವವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ. ಇದು ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯಾಕೋಬನು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ, ತಾನು
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕಂಬವಾಗಿ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ನಂತರ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ದೇವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 19 ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಲೂಜ್. ಆದರೆ
ಯಾಕೋಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

20 ನಂತರ ಯಾಕೋಬನು ಈ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದನು:
“ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಾನು ಹೋದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ
ಊಟಕೆ್ಕ ಆಹಾರವನೂ್ನ, ಉಡಲು ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, 21 ನಾನು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವನು. 22 ನಾನು
ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಟಿ್ಟರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವಾಗುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಭೇಟಿಯಾದದು್ದ

ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ
ನಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಯಾಕೋಬನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ

ನೋಡಿದಾಗ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸಿತು.
ಬಾವಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕುರಿಮಂದೆಗಳು
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರನೆ್ನೕ
ಕುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಲವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತು್ತ. 3 ಕುರಿಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ,
ಕುರುಬರು ಬಾವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲನು್ನ ಉರುಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ
ಎಲಾ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುರಿಗಳು
ನೀರು ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರು ಕಲ್ಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮುಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಯಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಬರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು “ನಾವು ಹಾರಾನಿನವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
5 ನಂತರ ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾಹೋರನ

ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಲಾಬಾನನು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಬರು, “ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
6 ಯಾಕೋಬನು, “ಅವನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಅವನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅಗೋ, ಆ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ

ಬರುತಿ್ತರುವವಳೇ ಅವನ ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

7 ಯಾಕೋಬನು, “ನೋಡಿ, ಇನೂ್ನ ಹೊತಾ್ತಗಿಲ್ಲ; ರಾತಿ್ರಗಾಗಿ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿಲ್ಲ; ನೀರು ಕುಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಆ ಕುರುಬರು, “ಕುರಿಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ
ನಾವು ಬಾವಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಕುಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಅವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಬಂದಾಗಲೇ ನೀರು
ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

9 ಯಾಕೋಬನು ಕುರುಬರೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳೊಡನೆ ಬಂದಳು. (ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ರಾಹೇಲಳ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ.) 10 ರಾಹೇಲಳು
ಲಾಬಾನನ ಮಗಳು. ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ
ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಬಾವಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ
ಲಾಬಾನನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನು
ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅತ್ತನು. 12 ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳಿಗೆ,
ತಾನು ಅವಳ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವನೆಂದೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳ
ಮಗನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ರಾಹೇಲಳು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು.

13 ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಓಡಿಬಂದನು. ಲಾಬಾನನು
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಯಾಕೋಬನು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಲಾಬಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

14 ನಂತರ ಲಾಬಾನನು, “ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿದೆ; ನೀನು ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನೊಡನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.

ಯಾಕೋಬನಿಗಾದ ಮೋಸ
15 ಒಂದು ದಿನ ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಂಬಳ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನೇ ಹೊರತು ಸೇವಕನಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಎಷು್ಟ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು
ಲೇಯಾ; ಕಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು ರಾಹೇಲ್.

17 ರಾಹೇಲಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು. ಲೇಯಳ ಕಣು್ಣಗಳು
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. 18 ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳನು್ನ
ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏಳು ವಷರ್
ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಲಾಬಾನನು, “ಬೇರೊಬ್ಬನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದೇ ಆಕೆಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಏಳು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಲಾಬಾನನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ರಾಹೇಲಳನು್ನ ತುಂಬಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಸಮಯವು
ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು.

21 ಏಳು ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ,
“ನನಗೆ ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕಾಲ
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಬಾನನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 23 ಆ ರಾತಿ್ರ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ
ಮಗಳಾದ ಲೇಯಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯಾಕೋಬನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದನು. 24 (ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ
ಸೇವಕಿಯಾದ ಜಿಲಾ್ಪಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯನಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.) 25 ಮುಂಜಾನೆ ಯಾಕೋಬನು ಎದು್ದ ನೋಡಿದಾಗ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಲೇಯಾ ಇದ್ದಳು. ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ,
“ನೀನು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು
ನನಗೇಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಲಾಬಾನನು, “ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು
ಮದುವೆಯಾಗದ ಹೊರತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
27 ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯ ವಾರವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ನಾನು
ನಿನಗೆ ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಅಂತೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು ಒಂದು ವಾರವನು್ನ ಕಳೆದನು.
ಬಳಿಕ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 29 (ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯಾದ
ಬಿಲಾ್ಹಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯನಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.) 30 ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಕೂಡಿದನು.
ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು.

ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
31 ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಲೇಯಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

32 ಲೇಯಳು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯು ತನೊ್ನಳಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೊ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರೂಬೇನ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

33 ಲೇಯಾ ಮತೆ್ತ ಬಸುರಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ
ತನೊ್ನಳಗೆ, “ನಾನು ಗಂಡನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಈ ಮಗುವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

34 ಲೇಯಾ ಮತೆ್ತ ಬಸುರಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ
ಜೊತೆಗೂಡಿರುವನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಲೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

35 ನಂತರ ಲೇಯಾ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಲೇಯಳು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ನಂತರ
ಲೇಯಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
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ರಾಹೇಲಳು ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವುದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿದಳು. ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲೇಯಳ ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಾ್ಚಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹೇಲಳು

ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು
ಸಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

2 ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ರಾಹೇಲಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಯಿತು. ಅವನು
ಆಕೆಗೆ, “ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿರುವವನು
ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ನಂತರ ರಾಹೇಲಳು, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯಾದ ಬಿಲಾ್ಹಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕೆಯೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊ; ಆಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ಆಗ ನಾನು ಆಕೆಯ ಮೂಲಕ
ತಾಯಿಯಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

4 ಅಂತೆಯೇ ರಾಹೇಲಳು ಬಿಲಾ್ಹಳನು್ನ ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಯಾಕೋಬನು ಬಿಲಾ್ಹಳನು್ನ ಕೂಡಿದನು.
5 ಬಿಲಾ್ಹ ಬಸುರಾಗಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

6 ರಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ದಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

7 ಬಿಲಾ್ಹ ಮತೆ್ತ ಬಸುರಾಗಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಮಗನನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 8 ರಾಹೇಲಳು, “ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹೋರಾಡಿ
ಗೆದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

9 ಲೇಯಳು ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ತನ್ನ
ಸೇವಕಿಯಾದ ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 10 ಜಿಲ್ಪಳಿಗೂ
ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 11 ಲೇಯಳು, “ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಗಾದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 12

ಜಿಲ್ಪಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಲೇಯಳು, “ನಾನು
ಧನ್ಯಳಾದೆ. 13 ಈಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೇರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

14 ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ, ರೂಬೇನನು ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಕಾಮಜನಕಗಿಡದ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಕಂಡನು.
ರೂಬೇನನು ಈ ಹೂವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ರಾಹೇಲಳು ಲೇಯಳಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ
ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕೊಡು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.

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

ರಾಹೇಲಳು, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಈ ರಾತಿ್ರ ಯಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16 ಆ ರಾತಿ್ರ ಯಾಕೋಬನು ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದನು. ಲೇಯಳು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ,
“ಈ ರಾತಿ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನನ್ನ ಮಗನು
ತಂದ ಹೂವುಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಆ ರಾತಿ್ರ ಲೇಯಳೊಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.

17 ಲೇಯಳು ಮತೆ್ತ ಬಸುರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಐದನೆಯ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 18 ಲೇಯಳು, “ದೇವರು
ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ
ಮಗುವಿಗೆ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

19 ಲೇಯಳು ಮತೆ್ತ ಬಸುರಾಗಿ ಆರನೆಯ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20

ಲೇಯಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಬಹುಮಾನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ,
ಜೆಬುಲೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

21 ತರುವಾಯ ಲೇಯಳು ಒಬ್ಬ ಮಗಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ದೀನಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

22 ನಂತರ, ದೇವರು ರಾಹೇಲಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ
ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 23 ರಾಹೇಲಳು ಬಸುರಾಗಿ
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ರಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು ನನಗಿದ್ದ
ಅವಮಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ; ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೋಸೇಫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದು್ದ
25 ಯೋಸೇಫನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ,

“ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡು. 26

ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ನಾನು

ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷರ್ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿರುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಲಾಬಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು;
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 28 ಹೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂಬಳ
ಕೊಡಬೇಕು? ನೀನು ಹೇಳಿದಷು್ಟ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಯಾಕೋಬನು, “ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ. 30 ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವಿತು್ತ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷಿ್ಟದೆ. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ನಾನು
ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಿದು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ
ಒದಗಿಸುವ ಸಮಯವಿದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಲಾಬಾನನು “ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. (ನಾನು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ನೀನು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.) ಇದೊಂದು
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡು; ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. 32 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ,
ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಯನೂ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಪು್ಪ ಕುರಿಯನೂ್ನ ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮೇಕೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅದೇ ನನಗೆ ಸಂಬಳ. 33

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ನಾನು
ಯಥಾಥರ್ನೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನೇನಾದರೂ ಚುಕೆ್ಕಯಿಲ್ಲದ
ಮೇಕೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಪಿ್ಪಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,
ನಾನು ಅದನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡದೆ್ದಂದು ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಲಾಬಾನನು, “ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಆ ದಿನ
ಲಾಬಾನನು ಚುಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಮೇಕೆಗಳನೂ್ನ
ಕಪಾ್ಪದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. 36

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಚುಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಉಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.

37 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಲಿಬೆ್ನ, ಲೂಜ್ ಮತು್ತ ಅಮೋರ್ನ್
ಎಂಬ ಮರಗಳಿಂದ ಹಸಿರುಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಪಟಿ್ಟಯಾಗಿ ತೊಗಟೆ ಸುಲಿದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಿಳುಪುಬಣ್ಣವು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 38 ಯಾಕೋಬನು ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮಂದೆಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಪಾ್ರಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 39 ಮೇಕೆಗಳು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ
ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿಂದಲೂ ಕಪು್ಪ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದವು.

40 ಯಾಕೋಬನು ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಕಪಾ್ಪಗಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮಂದೆಯ ಇತರ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ಲಾಬಾನನ
ಪಶುಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಿಸಿದನು. 41 ಬಲವಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳು
ಸಂಗಮ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೋಬನು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಎದುರಾಗಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವುಗಳು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 42 ಆದರೆ ಬಲಹೀನವಾದ
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಸಂಗಮ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಹೀನವಾದ
ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು.
ಬಲವಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡವು. 43 ಹೀಗೆ ಯಾಕೋಬನು ತುಂಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದನು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಗಳಿದ್ದವು. ಅನೇಕ
ಸೇವಕರಿದ್ದರು; ಒಂಟೆಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು.

ಯಾಕೋಬನ ಪಲಾಯನ

ಒಂದು ದಿನ ಲಾಬಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯಾಕೋಬನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ

ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಯಾಕೋಬನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 2

ಲಾಬಾನನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಸಹ
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ಯಾಕೋಬನು ಗಮನಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ವಾಸಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇಯಳಿಗೆ ತನ್ನ
ಆಡುಕುರಿಗಳು ಮೇಯುತಿ್ತರುವ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯಾಕೋಬನು, ರಾಹೇಲಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಲೇಯಾಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಮೊದಲು ಅವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿ ನನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದನು.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಸಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಲಾಬಾನನ ಎಲಾ್ಲ
ಮೋಸಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದನು.

8 “ಒಂದು ಸಲ ಲಾಬಾನನು, ‘ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳು
ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ
ನನ್ನದಾದವು. ಆಗ ಲಾಬಾನನು, ‘ನಾನು ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಎಲಾ್ಲ
ಆಡುಕುರಿಗಳು ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯ್ದವು. 9 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

10 “ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸಾಯಿತು.
ಸಂಗಮಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹೋತಗಳೆಲ್ಲ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವು. 11 ದೇವದೂತನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಚೊತೆ ಮಾತಾಡಿ
‘ಯಾಕೋಬನೇ’ ಎಂದು ಕರೆದನು.

“ನಾನು ‘ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
12 “ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, ‘ನೋಡು ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ

ಆಡುಕುರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗುವಂತೆ ನಾನೇ
ಮಾಡಿರುವೆನು. ನಿನಗೆ ಲಾಬಾನನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಅನಾ್ಯಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟು್ಟವ
ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗುವಂತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರು ನಾನೇ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ನೀನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹುಟು್ಟಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

14 ರಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಲೇಯಳು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಸಾಯುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 15 ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯರಂತೆ ಕಂಡನು; ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನಗೆ
ಮಾರಿದಾ್ದನೆ; ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.
16 ದೇವರು ಈ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ ಅದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡು”
ಅಂದರು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 18 ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ,
ಯಾಕೋಬನ ತಂದೆ ವಾಸಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾದ ಕಾನಾನಿಗೆ ಮರಳಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಯಾಕೋಬನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು. ಅವನು
ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಲ್ಲದಿದಾ್ದಗ, ರಾಹೇಲಳು ಅವನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡಳು.

20 ಅರಾಮ್ಯನಾದ ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಯಾಕೋಬನು ಮೋಸ
ಮಾಡಿದನು. ತಾನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದಾಗಿ ಯಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದರು.

22 ಯಾಕೋಬನು ಓಡಿಹೋದದು್ದ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಲಾಬಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದನು. ಏಳು ದಿನಗಳಾದ

ಮೇಲೆ ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಾದ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 24 ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಲಾಬಾನನಿಗೆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು; ನೀನು
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕದು್ದಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
25 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ

ಸಂಧಿಸಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಬಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಾದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

26 ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಮೋಸ
ಮಾಡಿದೆ? ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಂತೆ, ನೀನು ನನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? 27 ನೀನು ನನಗೆ
ಹೇಳದೆ ಓಡಿಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ
ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ. ಅಲಿ್ಲ ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ ಮತು್ತ
ವಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಗಳಿರುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಡುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೀಳೊ್ಕಡುವುದಕೂ್ಕ
ನೀನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೂಢತನದಿಂದ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿರುವೆ. 29 ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಆದರೆ
ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 30 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು
ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಹೊರಟು
ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಯಾಕೋಬನು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿತು್ತ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. 32 ಆದರೆ
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನಾ್ನದರೂ ಇಲಿ್ಲ ಕಂಡರೆ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು.
ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ನೀನೇ
ನೋಡಬಹುದು. ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಲಾಬಾನನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ರಾಹೇಲಳು ಕದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.)

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಬಾನನು ಹೋಗಿ ಯಾಕೋಬನ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲಯೂ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಲೇಯಳ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ಹುಡುಕಿದನು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕಿಯರಿದ್ದ ಗುಡಾರಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ
ಹುಡುಕಿದನು; ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ರಾಹೇಲಳ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 34 ರಾಹೇಲಳು ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಒಂಟೆಯ ಸಬರದೊಳಗಿಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಲಾಬಾನನು ಇಡೀ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಹುಡುಕಿದರೂ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

35 ಆಗ ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅಪಾ್ಪ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮುಟಾ್ಟಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಲಾಬಾನನು ಪಾಳೆಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

36 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನಾನು
ಯಾವ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವ ನಿಯಮವನು್ನ ನಾನು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವೆ? ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು ತಡೆಯಲು
ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಕಿ್ಕದೆ? 37 ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೂ ನಿನಗೆ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಂಥದೆ್ದೕನಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ತೋರಿಸು. ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಡು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು
ಸರಿಯಾದವರೆಂದು ನಮ್ಮ ಜನರೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ. 38 ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ದುಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಯಾವ
ಕುರಿಮರಿಯಾಗಲಿ ಆಡಾಗಲಿ ಹುಟು್ಟವಾಗ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ
ಮಂದೆಗಳಲಿ್ಲನ ಯಾವ ಟಗರನಾ್ನಗಲಿ ನಾನು ತಿಂದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 39

ಕೂ್ರರ ಮೃಗಗಳು ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಂದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ನನ್ನ ಕುರಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಸತು್ತಹೋದ ಪಶುವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ತಂದು, ‘ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಕಳುವು ಹಗಲಲಾ್ಲಗಿದ್ದರೂ ರಾತಿ್ರಯಲಾ್ಲಗಿದ್ದರೂ ಕಳುವಾದ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ ವಸೂಲಿ
ಮಾಡಿದೆ. 40 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕುಂದಿಸಿದೆ; ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯು ಬರಲಿಲ್ಲ. 41

ನಾನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನಗೆ ಗುಲಾಮನಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ಮೊದಲ ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ದುಡಿದೆನು. ಕಡೆಯ ಆರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
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ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ದುಡಿದೆನು. ಆ
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಸಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
42 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೂ
ಇಸಾಕನು ಭಯಪಡುವ ದೇವರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು. ದೇವರು
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಲಿ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು. ನಿನೆ್ನಯ ರಾತಿ್ರ ನಾನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಲಾಬಾನರ ಒಪ್ಪಂದ
43 ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು.

ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವರು; ಈ ಪಶುಗಳು ನನ್ನವು. ನೀನು
ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಮಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಅಂತೆಯೇ ಯಾಕೋಬನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 46 ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಕುಪೆ್ಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಆ ಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಿದರು. 47

ಲಾಬಾನನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯಗರ್ಸಾಹದೂತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಗಲೀದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

48 ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಕುಪೆ್ಪಯು
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದಕಾರಣ ಯಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಗಲೀದ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

49 ಲಾಬಾನನು, “ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಗಲಿರುವಾಗ
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಿಚಾ್ಪ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು.

50 ಆಮೇಲೆ ಲಾಬಾನನು “ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೋಯಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ. ನೀನು ಬೇರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ. 51 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನಿಟಿ್ಟರುವ ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ; ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲೂ್ಲ ಇಲಿ್ಲದೆ. 52 ಈ ಕಲು್ಲಗಳ
ಕುಪೆ್ಪಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಲೂ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾನು
ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ದಾಟಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ದಾಟಿ
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಕೂಡದು. 53 ನಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕಿದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಿಯಾದವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ದೇವರು, ನಾಹೋರನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನು
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 54 ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಒಂದು
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದು ಅದನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅವರು
ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಆ ರಾತಿ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. 55

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

ಏಸಾವನೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಒಂದಾದದು್ದ

ಯಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ದೇವದೂತರನು್ನ ನೋಡಿದನು. 2

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, “ಇದು ದೇವರ ಪಾಳೆಯ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ “ಮಹನಯಿಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

3 ಯಾಕೋಬನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ಸೇಯೀರ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಎದೋಮಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡು
ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತು್ತ. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ 4

ಏಸಾವನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ಕಳೆದ ವಷರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ
ಲಾಬಾನನೊಡನೆ ಜೀವಿಸಿದೆನು. 5 ನನಗೆ ಅನೇಕ ದನಗಳೂ,

ಕತೆ್ತಗಳೂ, ಆಡುಕುರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರೂ ಇದಾ್ದರೆ.
ಸಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’”

6 ಸಂದೇಶಕರು ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ನಾವು
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನೊಡನೆ ನಾನೂರು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಅವನು ತನೊ್ನಡನೆ ಇದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಲಾ್ಲ
ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಎರಡು
ಗುಂಪುಗಳನಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. 8 “ಒಂದುವೇಳೆ ಏಸಾವನು
ಬಂದು ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪು
ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬುದು ಅವನ
ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತು್ತ.

9 ಯಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ನೀನು
ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 10

ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಅನೇಕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆ ಸಲ ನಾನು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕೇವಲ ನನ್ನ
ಊರುಗೋಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ
ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 11

ಇಂತಿರಲು, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಏಸಾವನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
ಅವನು ಬಂದು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ತಾಯಂದಿರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕೊಲು್ಲವನೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. 12 ‘ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗದಷು್ಟ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿರುವರು’ ಎಂದು ನೀನು ನನಗೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಿಯಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

13 ಯಾಕೋಬನು ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು
ಏಸಾವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 14 ಯಾಕೋಬನು ಇನೂ್ನರು ಮೇಕೆಗಳನು್ನ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೋತಗಳನು್ನ, ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 15 ಯಾಕೋಬನು ಮೂವತು್ತ
ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ಹಸುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಯಾಕೋಬನು ಪಶುಗಳ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂದೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಪಶುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗುಂಪನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮಂದೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಯಾಕೋಬನು ಪಶುಗಳ ಮೊದಲನೆ ಗುಂಪಿನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇವು ಯಾರ
ಪಶುಗಳು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಯಾರ
ಸೇವಕನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 18 ಆಗ ನೀನು, ‘ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನವು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಏಸಾವನೇ,
ಯಾಕೋಬನು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾಕೋಬನು ಎರಡನೆಯ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಸಾವನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ನೀವು ಅವನಿಗೆ,
‘ಇದು ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

“ನಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳೊಡನೆ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಒಂದುವೇಳೆ ಏಸಾವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬುದು ಯಾಕೋಬನ
ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತು್ತ. 21 ಯಾಕೋಬನು ಏಸಾವನಿಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ರಾತಿ್ರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

22 ಆ ರಾತಿ್ರ, ಯಾಕೋಬನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ದಾಸಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಯಬೊ್ಬೕಕ್
ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 23 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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ದೇವರೊಡನೆ ಹೋರಾಟ
24 ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊಳೆ ದಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯವನಾಗಿ

ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊಳೆದಾಟಲು ನಿಂತಿದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬಂದು
ಸೂಯೋರ್ದಯದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದನು. 25 ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಆ
ಪುರುಷನು ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಗ
ಯಾಕೋಬನ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪತು.

26 ಆ ಪುರುಷನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡು,
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸದ ಹೊರತು
ನಾನು ನಿನ್ನನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆ ಪುರುಷನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬ” ಅಂದನು.
28 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನು, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ‘ಯಾಕೋಬ’

ಎಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’
ಎಂದಾಗುವುದು. ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರೊಡನೆಯೂ ಮನುಷ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ಹೋರಾಡಿದೆ; ಆದರೂ ನೀನು ಸೋಲಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಯಾಕೋಬನು ಆತನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಪುರುಷನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾನು ದೇವರನು್ನ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆನೀಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 31

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪೆನೀಯೇಲ್ನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಯಿತು. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ
ಕೀಲುನೋವಿನಿಂದ ಕುಂಟುತಾ್ತ ಹೋದನು. 32 ಈ
ಮಾಂಸಖಂಡದಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಇಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತೊಡೆಯ ಕೀಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಸೊಂಟದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೋಬನು ತೋರಿದ ಧೈಯರ್

ಯಾಕೋಬನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಏಸಾವನು
ನಾನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಾಲು್ಕ

ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಲೇಯಾ ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು
ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ರಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನು
ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ದಾಸಿಯರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು. 2 ಯಾಕೋಬನು
ದಾಸಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಲೇಯಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ,
ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು.

3 ಯಾಕೋಬನು ತಾನೇ ಮುಂದಾಗಿ ಏಸಾವನ ಬಳಿಗೆ
ನಡೆದುಹೋಗುತಾ್ತ ಏಳು ಸಲ ನೆಲದ ತನಕ ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

4 ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕಂಡಾಗ, ಓಡಿಬಂದು ತನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನ ಕೊರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು;
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದರು. 5 ಏಸಾವನು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇರುವ ಈ ಜನರು
ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯಾಕೋಬನು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು.
ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ದಾಸಿಯರು ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ
ಮಕ್ಕಳು ಏಸಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 7 ಆಮೇಲೆ ಲೇಯಾ ಮತು್ತ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ
ಮಕ್ಕಳು ಏಸಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ, ರಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನು
ಏಸಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

8 ಏಸಾವನು, “ನಾನು ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಕಂಡ ಆ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಯಾರು? ಆ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಯಾತಕೆ್ಕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಏಸಾವನು, “ತಮ್ಮನೇ, ನೀನು ನನಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷಿ್ಟದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಯಾಕೋಬನು, “ಇಲ್ಲ! ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ನಾನು
ಕೊಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ದೇವರ
ಮುಖವನೆ್ನೕ ನೋಡಿದಂತಾಯಿತು. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. 11

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೊಡುವ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ದೇವರು ನನಗೆ
ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಯಾಕೋಬನು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಏಸಾವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಸಾವನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದನು.

12 ಆಮೇಲೆ ಏಸಾವನು, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಬಲಹೀನರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದರೆ, ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳು ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆನು. ದನಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಪಶುಗಳು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ
ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನಾನು ಸಾಕಷು್ಟ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇಯೀರ್ನಲಿ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಏಸಾವನು, “ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು, “ಅದು ನಿನ್ನ ದಯೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ
ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ
ಏಸಾವನು ಸೇಯೀರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. 17 ಆದರೆ
ಯಾಕೋಬನು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು
ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ದನಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಸುಕೊ್ಕೕತ್”
ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

18 ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದು ತನ್ನ ಪಾಳೆಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದನು. 19 ಯಾಕೋಬನು ನೂರು
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆಯಾದ ಹಮೋರನ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 20 ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಏಲೆಲೋಹೇ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದೀನಳ ಮಾನಭಂಗ

ದೀನಳು ಲೇಯಾ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ಮಗಳು.
ದೀನಳು ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. 2 ಆ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ

ಹಮೋರನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನು ದೀನಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಾತಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 3 ಶೆಕೆಮನಿಗೆ
ದೀನಳ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯುಂಟಾಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮನವೊಲಿಸುವ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದನು. 4 ಶೆಕೆಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

5 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೆಕೆಮನಿಂದ ಮಾನಭಂಗವಾದ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ
ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವತನಕ
ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆಯಾದ
ಹಮೋರನು ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಂದನು.

7 ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು
ಯಾಕೋಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆವೇಶಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು
ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೊಲದಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

8 ಆದರೆ ಹಮೋರನು ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು.
ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನು ದೀನಳನು್ನ ತುಂಬ
ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವಕಾಶಕೊಡಿ. 9 ಈ ಮದುವೆಯು ನಮಗಾಗಿರುವ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ
ಗಂಡಸರು ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ
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ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಮ್ಮ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. 10

ನೀವು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ
ಇಲಿ್ಲ ಜಮೀನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು
ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಶೆಕೆಮನು ಸಹ ಯಾಕೋಬನೊಡನೆ ಮತು್ತ ದೀನಳ
ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಶೆಕೆಮನು ಅವರಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕಾರಮಾಡಿ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನಾನು ದೀನಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನೀವು
ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಏನು
ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನು. ಆದರೆ ನನಗೆ ದೀನಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

13 ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಅವನ ತಂದೆಗೂ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ದೀನಳಿಗೆ
ಶೆಕೆಮನು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇನೂ್ನ
ಆವೇಶದಿಂದ ಇದ್ದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ
ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗಿನೂ್ನ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ತಂಗಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ತಪಾ್ಪಗುತ್ತದೆ. 15 ಆದರೆ
ನೀನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು
ನಮ್ಮಂತೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. 16 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು
ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಒಂದೇ
ಜನಾಂಗವಾಗುವೆವು. 17 ಆದರೆ ನೀವು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೀನಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18 ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಹಮೋರನಿಗೂ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು. 19 ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಲು ಶೆಕೆಮನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

ಶೆಕೆಮನಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಗೌರವವಿತು್ತ. 20

ಹಮೋರನು ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮನು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಸಭಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, 21 “ಈ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟ; ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದು
ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ; ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲದೆ.
ನಾವು ಅವರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗವುದಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 22 ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಕಾಯರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರು
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 23 ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ
ಎಲಾ್ಲ ದನಕುರಿಗಳಿಂದಲೂ ಪಶುಗಳಿಂದಲೂ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 24 ಸಭಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಹಮೋರ ಮತು್ತ
ಶೆಕೆಮರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

25 ಮೂರು ದಿನಗದರೂ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು
ಇನೂ್ನ ಗಾಯದ ನೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು
ಬಲಹೀನರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ಯಾಕೋಬನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಮತು್ತ ಲೇವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 26 ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಸಿಮೆಯೋನನು
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯು ಹಮೋರನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನನೂ್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿ ದೀನಳನು್ನ ಶೆಕಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. 27 ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ
ಶೆಕೆಮನು ಮಾಡಿದ ಮಾನಭಂಗದಿಂದ ಅವರು ಇನೂ್ನ
ಕೋಪದಲಿ್ಲದ್ದರು. 28 ಹೀಗೆ ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವರ
ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 29 ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ದೋಚಿಕೊಂಡರು.

30 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಸಿಮೆಯೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಗೆ,
“ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದಿರಿ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೆರಿಜೀಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗುವರು. ನನಗಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವರೇ. ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಹೋರಾಡಿದರೆ ನಾನೂ ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಆದರೆ ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು, “ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಆ ಜನರು
ಸೂಳೆಯಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಆ ಜನರು ಮಾಡಿದು್ದ ತಪು್ಪ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನು

ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸು ಮತು್ತ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ

ಏಸಾವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ದೇವರಾದ ‘ಏಲ್’
ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ! ಆತನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೇವಕರಿಗೂ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಮರದ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ಎಲಾ್ಲ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ನಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ; ನಾನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಹೋದಕಡೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಆ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನೂ್ನ
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ವಾಲೆಗಳನೂ್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಯಾಕೋಬನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಏಲಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟನು.

5 ಯಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಯಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಲೂಜಿಗೆ
ಹೋದರು. ಈಗ ಲೂಜನು್ನ “ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಅದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. 7 ಯಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಸಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಏಲ್ ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

8 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ದಾಸಿಯಾದ ದೆಬೋರಳು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಏಲಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಅಲೊ್ಲೕನ್
ಬಾಕೂತ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಯಾಕೋಬನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
9 ಯಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ,

ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 10 ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಯಾಕೋಬ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ “ಇಸೆ್ರೕಲ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

11 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. ನೀನು
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಮಹಾಜನಾಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವೆ.
ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳೂ ರಾಜರುಗಳೂ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವರು. 12

ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಇಸಾಕನಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ನಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 14 ಯಾಕೋಬನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾ್ಮರಕಕಲ್ಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಸುರಿದನು. ಇದು ಒಂದು
ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯಿಂದ ರಾಹೇಲಳ ಮರಣ
16 ಯಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿನಿಂದ

ಹೊರಟು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತೂರಿಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಸ್ವಲ್ಪಮುಂಚೆ ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಿತು. 17 ಆದರೆ
ರಾಹೇಲಳು ಈ ಹೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆಕೆಗೆ
ಬಹಳ ನೋವಿತು್ತ. ರಾಹೇಲಳ ದಾದಿಯು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಗೆ,
“ರಾಹೇಲಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನನ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಆದಿಕಾಂಡ 34:10 29 ಆದಿಕಾಂಡ 35:17
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18 ರಾಹೇಲಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಾಗ ಸತು್ತಹೋದಳು;
ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು, ರಾಹೇಲಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆನೋನಿ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹಾಗೆ ರಾಹೇಳಲು ಮೃತಪಟ್ಟಳು.

19 ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಹೋಗುವ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 20 ಯಾಕೋಬನು
ರಾಹೇಲಳ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ
ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲದೆ. 21 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರೆಸಿ “ಮಿಗ್ದಲ್ಏದರ್” ಗೋಪುರದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು.

22 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ದಾಸಿಯಾದ
ಬಿಲ್ಹಳೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಾಗ
ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಕುಟುಂಬ

ಯಾಕೋಬನಿಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲ) ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
23 ಲೇಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಾಕೋಬನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಾದ ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ,
ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್.
24 ರಾಹೇಲಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯೋಸೇಫ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್.
25 ಬಿಲ್ಹಳು ರಾಹೇಲಳ ದಾಸಿ. ಬಿಲ್ಹಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ದಾನ್
ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ.
26 ಜಿಲ್ಪಳು ಲೇಯಳ ದಾಸಿ. ಜಿಲ್ಪಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗಾದ್
ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.

ಇವರೆಲ್ಲರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

27 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಮೆ್ರಗೆ ಬಂದನು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತು್ತ ಇಸಾಕನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ. 28

ಇಸಾಕನು ನೂರೆಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು. 29 ಆಮೇಲೆ
ಇಸಾಕನು ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾಗುವವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿ
ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಏಸಾವನು ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ
ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.

ಏಸಾವನ ಕುಟುಂಬ

ಎದೋಮನೆಂಬ ಏಸಾವನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ: 2

ಏಸಾವನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದನು. ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯರು:

ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಏಲೋನನ ಮಗಳಾದ ಆದಾ; ಹಿವಿ್ವಯನಾದ
ಸಿಬೆಯೋನನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅನಾಹ ಎಂಬಾಕೆಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದ
ಒಹೊಲೀಬಾಮ; 3 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗಳೂ ನೆಬಾಯೋತನ
ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಸೆಮತ್. 4 ಏಸಾವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಆದಾಳಿಗೆ
ಎಲೀಫಜನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಬಾಸೆಮತಳಿಗೆ ರೆಗೂವೇಲನೆಂಬ
ಮಗನಿದ್ದನು. 5 ಒಹೊಲೀಬಾಮಳಿಗೆ ಮೂವರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ಯೆಗೂಷ, ಯಳಾಮ ಮತು್ತ ಕೋರಹ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಸಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರು.

6 ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಏಸಾವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹಳ
ವೃದಿ್ಧಯಾದ ಕಾರಣ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಏಸಾವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಂದ ದೂರ
ಹೋದನು. ಏಸಾವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಇತರ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ತನಗೆ ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ
ಹೋದನು. (ಏಸಾವನಿಗೆ ಎದೋಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ.
ಎದೋಮ್ ಎಂಬುದು ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು.)

9 ಏಸಾವನು ಎದೋಮ್ ಜನರ ತಂದೆ. ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಏಸಾವನ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರುಗಳು:

10 ಏಸಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಫಜ, ಇವನು ಏಸಾವನಿಗೆ
ಆದಾ ಎಂಬಾಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನು. ರೆಗೂವೇಲ, ಇವನು
ಏಸಾವನಿಗೆ ಬಾಸೆಮತಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನು.
11 ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ತೇಮಾನ್,
ಓಮಾರ್, ಚೆಪೋ, ಗತಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೆನಜ್.
12 ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ತಿಮ್ನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯೂ ಇದ್ದಳು.
ತಿಮ್ನಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಅಮಾಲೇಕ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ
ಗಂಡುಮಗನಿದ್ದನು.

13 ರೆಗೂವೇಲನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ನಹತ್,
ಜೆರಹ, ಶಮಾ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜಾ್ಜ.
ಇವರು ಏಸಾವನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು. ಇವರು ಏಸಾವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಾಸೆಮತಳ ಸಂತತಿಯವರು.
14 ಏಸಾವನ ಮೂರನೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಅನಾಹನ ಮಗಳಾದ
ಒಹೊಲೀಬಾಮ. (ಅನಾಹನು ಸಿಬೆಯೋನನ ಮಗನು.)
ಏಸಾವನ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಾಮಳ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಗೂಷ್,
ಯಳಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೋರಹ.

15 ಏಸಾವನ ವಂಶಸ್ಥರ ಕುಲಪತಿಗಳು:
ಏಸಾವನ ಮೊದಲನೆ ಮಗನಾದ ಎಲೀಫಜ. ಎಲೀಫಜನಿಂದ
ಬಂದವರು: ತೇಮಾನ್, ಓಮಾರ್, ಚೆಫೋ, ಕೆನೆಜ್, 16

ಕೋರಹ, ಗತಾಮ ಮತು್ತ ಅಮಾಲೇಕ.
ಈ ಕುಲಪತಿಗಳು ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಆದಾಳ
ಸಂತತಿಯವರು.
17 ಏಸಾವನ ಮಗನಾದ ರೆಗೂವೇಲನು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ
ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದನು: ನಹತ, ಜೆರಹ, ಶಮಾ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜಾ್ಜ.
ಈ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವು ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಾಸೆಮತಳ
ಸಂತತಿಯವರು.
18 ಅನಾಹನ ಮಗಳೂ ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ಒಹೊಲೀಬಾಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಯಗೂಷ್, ಯೆಳಾಮ
ಮತು್ತ ಕೋರಹ. ಈ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ
ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು.

19 ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಏಸಾವನೇ ಮೂಲಪುರುಷ.
20 ಏಸಾವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋರಿಯ ಜನಾಂಗದ ಸೇಯೀರ್
ಎಂಬವನು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಸೇಯೀರನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:

ಲೋಟಾನ್, ಶೋಬಾಲ್, ಸಿಬೆಯೋನ್, ಅನಾಹ, 21

ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀಶಾನ್, ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
22 ಲೋಟಾನನು ಹೋರಿ, ಹೇಮಾಮ್ ಎಂಬುವರ ತಂದೆ.
(ತಿಮ್ನಳು ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ.)
23 ಶೋಬಾಲನು ಅಲಾ್ಪನ್, ಮಾನಹತ್, ಗೇಬಾಲ್, ಶೆಫೋ
ಮತು್ತ ಓನಾಮ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ.
24 ಸಿಬೆಯೋನನಿಗೆ ಅಯಾ್ಯ ಮತು್ತ ಅನಾಹ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. (ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನೇ
ಅನಾಹ.)
25 ಅನಾಹನು ದೀಶೋನ್ ಮತು್ತ ಓಹೊಲೀಬಾಮಳ ತಂದೆ.
26 ದಿಶೋನನಿಗೆ ಹೆಮಾ್ದನ್, ಎಷಾ್ಬನ್, ಇತಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಕೆರಾನ್
ಎಂಬ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
27 ಏಚೆರನಿಗೆ ಬಿಲಾ್ಹನ್, ಚಾವಾನ್ ಮತು್ತ ಅಕಾನ್ ಎಂಬ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
28 ದೀಶಾನನಿಗೆ ಊಚ್ ಮತು್ತ ಅರಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
29 ಹೋರಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಇಂತಿವೆ: ಲೋಟಾನ್, ಶೋಬಾಲ್, ಸಿಬೆಯೋನ್, ಅನಾಹ, 30

ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀಶಾನ್. ಸೇಯೀರ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹೋರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವರೇ.

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ರಾಜರುಗಳಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಎದೋಮಿಗೆ ರಾಜರುಗಳಿದ್ದರು.

32 ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬೆಲಗನು ಎದೋಮಿನ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದಿನಾ್ಹಬಾ ನಗರವನು್ನ ಆಳಿದನು.
33 ಬೆಲಗನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಯೋಬಾಬನು ರಾಜನಾದನು.
ಯೋಬಾಬನು ಬೊಚ್ರದವನಾದ ಚೆರಹನ ಮಗನು.
34 ಯೋಬಾಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಹುಷಾಮನು ಆಳಿದನು.
ಹುಷಾಮನು ತೇಮಾನೀಯರ ದೇಶದವನು.
35 ಹುಷಾಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಹದದನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು.
ಹದದನು ಬೆದದನ ಮಗನು. (ಮೊವಾಬ್ಯರನು್ನ ಮಿದಾ್ಯನರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದವನೇ ಬೆದದನು.) ಹದದನು ಅವೀತ್
ಪಟ್ಟಣದವನು.
36 ಹದದನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಸಮಾ್ಲಹನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು;
ಸಮಾ್ಲಹನು ಮಸೆ್ರೕಕದವನು.
37 ಸಮಾ್ಲಹನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಸೌಲನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು.
ಸೌಲನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ರೆಹೋಬೋತೂರಿನವನು.
38 ಸೌಲನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು ಆಳಿದನು.
ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನು.
39 ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹದದನು
ಆಳಿದನು. ಹದದನು ಪಾಗು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಹದದನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಹೇಟಬೇಲ್. ಮಹೇಟಬೇಲಳು ಮಟೆ್ರೕದ
ಎಂಬಾಕೆಯ ಮಗಳು. (ಮಟೆ್ರೕದಳು ಮೇಜಾಹಾಬನ ಮಗಳು.)

40 ಏಸಾವನು ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಮೂಲಪಿತೃ:
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ತಿಮ್ನ ಅಲಾ್ವ, ಯತೇತ, ಓಹೊಲೀಬಾಮಾ, ಏಲಾ, ಪೀನೋನ್,
ಕೆನೆಜ್, ತೇಮಾನ್, ಮಿಪಾ್ಚರ, ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಗೀರಾಮ್
ಕುಟುಂಬಗಳವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.

ಕನಸುಗಾರ ಯೋಸೇಫ

ಯಾಕೋಬನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. ಅವನ
ತಂದೆ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 2 ಯಾಕೋಬನ
ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರಯಿದು:

ಯೋಸೇಫನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ದ ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು.
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಾಕುವುದು ಅವನ ಕಸುಬಾಗಿತು್ತ. ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲಾ್ಹ ಮತು್ತ ಜಿಲಾ್ಪ ಎಂಬ ತನ್ನ
ಮಲತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಯೋಸೇಫನು ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ
ಯೋಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲನು ತುಂಬ
ಮುಪಿ್ಪನವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಯೋಸೇಫನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ
ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಯೋಸೇಫನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದ
ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿ
ಅವನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹಭಾವದಿಂದ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

5 ಒಂದು ದಿನ ಯೋಸೇಫನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡನು.
ಯೋಸೇಫನು ಈ ಕನಸನು್ನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

6 ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸಾಯಿತು. 7

ನಾವೆಲ್ಲರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು ಎದು್ದನಿಂತಿತು; ನನ್ನ ಸಿವುಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಿವುಡುಗಳೆಲಾ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

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

9 ಆಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕನಸಾಯಿತು.
ಯೋಸೇಫನು ಈ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗಯೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕನಸಾಯಿತು.
ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ಹನೊ್ನಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನನಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಈ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಇದೆಂಥಾ
ಕನಸು? ನಾನೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ
ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
11 ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ
ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನ ತಂದೆಯು ಆ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು.

12 ಒಂದು ದಿನ ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲನು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಸೇಫನು, “ಸರಿ, ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
14 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳ

ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

15 ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ದಾರಿತಪಿ್ಪ ಯೋಸೇಫನು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತರಲು ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಒಬ್ಬನು, “ಏನು
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಯೋಸೇಫನು, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

17 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಅವರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ದೋತಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ನಾನು ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು
ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ದೋತಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡನು.

ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಗುಲಾಮತನಕೆ್ಕ ಮಾರಿದು್ದ
18 ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡ ಅವನ

ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರು.
19 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ
ಕನಸುಗಾರನಾದ ಯೋಸೇಫ. 20 ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇದೇ ತಕ್ಕ

ಸಮಯ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ದಬಿ್ಬ, ಕೂ್ರರ
ಪಾ್ರಣಿಯೊಂದು ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಹೇಳೋಣ. ಆಗ ಅವನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೊ
ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

21 ಆದರೆ ರೂಬೇನನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ; 22

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬರಿದಾದ ಬಾವಿಗೆ ಅವನನು್ನ ನೂಕಿಬಿಡಿ; ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರುವಾಯ
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತಿ್ತ ತಂದೆಗೆ ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ರೂಬೇನನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 23

ಯೋಸೇಫನು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅವನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಹಾಕಿ 24 ನೀರಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ತಳಿ್ಳದರು.

25 ಯೋಸೇಫನು ಬಾವಿಯೊಳಗಿದಾ್ದಗ, ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನಾವು ನಮ್ಮ
ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಮರಣವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿದರೆ
ನಮಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? 27 ಈ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಅವನನು್ನ ಮಾರಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಲಾಭವಾಗುವುದು; ಆಮೇಲೆ
ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪರಾಧವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
28 ಮಿದಾ್ಯನಿನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಅಣ್ಣಂದಿರು
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಬಾವಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರು. ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡನೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಮಾರಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ರೂಬೇನನು ಬಾವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ, ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕಾಣದೆ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 30

ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಹುಡುಗನು
ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
31 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಆಡನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಡಿನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯೋಸೇಫನ ಸುಂದರವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. 32

ಬಳಿಕ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, “ನಾವು ಈ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಇದು ಯೋಸೇಫನ
ನಿಲುವಂಗಿಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

33 ತಂದೆಯು ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ,
“ಹೌದು, ಇದು ಯೋಸೇಫನದೇ. ಯಾವುದೋ ಕೂ್ರರ ಪಾ್ರಣಿಯ
ಬಾಯಿಗೆ ತುತಾ್ತದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 34 ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. 35 ಯಾಕೋಬನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಎಷೆ್ಟೕ ಸಂತೈಸಿದರೂ
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆದರಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಾನು ಸಾಯುವ ತನಕ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

36 ಮಿದಾ್ಯನಿನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮಾರಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಫರೋಹನ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ
ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಪೋಟೀಫರನಿಗೆ ಮಾರಿದರು.

ಯೆಹೂದನು ಮತು್ತ ತಾಮಾರಳು

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೀರಾ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದನು.
ಅವನು ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಊರಿನವನು. 2 ಯೆಹೂದನು

ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾನಾನ್ಯನ ಮಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶೂಗ.
3 ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಏರ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 4 ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನನವಿತ್ತಳು.
ಅವರು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಓನಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 5 ಆಕೆಗೆ
ಮೂರನೆಯ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಆಕೆ ಅದಕೆ್ಕ ಶೇಲಹ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಯೆಹೂದನು ಕಜೀಬೂರಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಮೊದಲನೆ ಮಗನಾದ ಏರನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿದನು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ತಾಮಾರ. 7

ಆದರೆ ಏರನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ಯೆಹೂದನು
ಏರನ ತಮ್ಮನಾದ ಓನಾನನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಸತು್ತಹೋದ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಂತಿರು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏರನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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9 ತಾಮಾರಳಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು
ತನ್ನವರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಓನಾನನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿದರೂ ವೀಯರ್ವನು್ನ ನೆಲದ ಪಾಲು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಇದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಓನಾನನನು್ನ
ಸಹ ಸಾಯಿಸಿದನು. 11 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ
ತಾಮಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರು.
ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೇಲಹನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುವ ತನಕ
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶೇಲಹನು ಸಹ ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಂತೆ ಸಾಯಬಹುದೆಂದು ಯೆಹೂದನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಮಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು.

12 ಆಮೇಲೆ ಬಹುದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೂಗನ ಮಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡಳು. ಯೆಹೂದನು
ತನ್ನ ದುಃಖದ ಸಮಯ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಅದುಲಾ್ಲಮ್ಯದವನಾದ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಹೀರಾನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 13 ಮಾವನು ಉಣೆ್ಣ
ಕತ್ತರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು
ತಾಮಾರಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 14 ತಾಮಾರಳು ಯಾವಾಗಲೂ
ವಿಧವೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ
ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಸುಕಿನಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತಿಮಾ್ನ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಏನಯಿಮೂರಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಯೆಹೂದನ
ಚಿಕ್ಕಮಗನಾದ ಶೇಲಹನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವುದು
ತಾಮಾರಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಲು ಯೆಹೂದನು ಆಲೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೂದನು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರಲು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ವೇಶೆ್ಯಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. (ಆಕೆಯು
ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.) 16 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೂಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. (ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ
ತಾಮಾರಳೆಂದು ಯೆಹೂದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.)

ಅವಳು “ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
17 ಯೆಹೂದನು, “ನನ್ನ ಮಂದೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು

ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವಳು “ಸರಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ

ತನಕ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒತೆ್ತಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
18 ಯೆಹೂದನು, “ಏನು ಒತೆ್ತಯಿಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ತಾಮಾರಳು, “ನಿನ್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿನ್ನ

ಮುದೆ್ರಯನೂ್ನ ಅದರ ದಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ಯೆಹೂದನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆಕೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದನು; ಅವಳು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು. 19 ತಾಮಾರಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಸುಕನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತೆ್ತ ವಿಧವಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಳು.

20 ಯೆಹೂದನು ಮಾತು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ ಒಂದು
ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಹೀರಾನ ಮೂಲಕ
ಏನಯಿಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಮುದೆ್ರಯನೂ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಅವಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಅವನು ಏನಯಿಮ್
ಊರಿನ ಕೆಲವು ಗಂಡಸರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ದಾರಿಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದ ವೇಶೆ್ಯಯು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದಳೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲಿ್ಲ ಯಾವ ವೇಶೆ್ಯಯೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೂದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
“ನಾನು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ
ಸ್ಥಳದ ಗಂಡಸರು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು”
ಅಂದನು.

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

ತಾಮಾರಳಿಗೆ ಗಭರ್ಧಾರಣೆ
24 ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೂದನಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ ತಾಮಾರಳು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಆಗ ಯೆಹೂದನು, “ಆಕೆಯನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಗಂಡಸರು ತಾಮಾರಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಗಭಿರ್ಣಿ
ಮಾಡಿದವನು ಈ ವಸು್ತಗಳ ಒಡೆಯ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡು!
ಇವು ಯಾರವು? ಈ ಮುದೆ್ರಯೂ ದಾರವೂ ಯಾರವು? ಇದು
ಯಾರ ಕೈಕೋಲು?” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

26 ಯೆಹೂದನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, “ಆಕೆ
ಸರಿಯಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. ನಾನೇ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಆಕೆಗೆ
ಮಾತುಕೊಟ್ಟಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೇಲಹನನು್ನ ಆಕೆಗೆ
ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದನು
ಆಕೆಯೊಡನೆ ಮತೆ್ತ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

27 ತಾಮಾರಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಕಾಲ ಬಂತು. ಆಕೆಗೆ ಅವಳಿಜವಳಿ
ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದನು್ನ ದಾದಿಯು ಗಮನಿಸಿದಳು. 28 ಆಕೆಗೆ
ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಕೈಚಾಚಿತು. ದಾದಿಯು ಆ
ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಕೆಂಪುದಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, “ಮೊದಲನೆಯವನು”
ಅಂದಳು. 29 ಆದರೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗುವು ಮೊದಲು
ಹುಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾದಿಯು, “ನೀನು ಮೊದಲನೆಯವನನು್ನ
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ” ಅಂದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ
“ಪೆರೆಚ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 30 ಆ ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗುವು
ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಪುದಾರವಿತು್ತ. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ “ಜೆರಹ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಪೋಟೀಫರನಿಗೆ ಮಾರಿದು್ದ

ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಖರೀದಿಮಾಡಿದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು
ಅವನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫರೋಹನ
ಕಾವಲುಗಾರರ ನಾಯಕನಾದ ಪೋಟೀಫರನಿಗೆ

ಮಾರಿದರು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯೋಸೇಫನು
ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪೋಟೀಫರನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಕನಾದನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಪೋಟೀಫರನು ಗಮನಿಸಿದನು. 4 ಪೋಟೀಫರನು ಯೋಸೇಫನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು; ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು; ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 5 ಪೋಟೀಫರನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಸಿ್ತಗೆ ಅವನನು್ನ ಜವಾಬಾ್ದರನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಪೋಟೀಫರನ ಮನೆಯನೂ್ನ
ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೋಟೀಫರನು ತಾನು ಊಟಮಾಡುವ ಆಹಾರವೊಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಉಳಿದೆಲ್ಲದರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದನು.

ಯೋಸೇಫನು ಪೋಟೀಫರನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ

ಯೋಸೇಫನು ನೋಡಲು ಸುಂದರನಾಗಿಯೂ
ರೂಪವಂತನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. 7 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದನಂತರ,
ಯೋಸೇಫನ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ
ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

8 ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ
ಧಣಿಯು ಈ ಮನೆಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದಿದಾ್ದನೆ. 9 ನನ್ನ ಧಣಿಯು ಈ ಮನೆಯ
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ತನ್ನ ಧಮರ್ಪತಿ್ನಯಾದ
ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಇಂಥಾ ಮಹಾ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪಮಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದಳು.
ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
11 ಒಂದು ದಿನ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹೋದನು. ಆಗ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ. 12 ಅವನ
ಧಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
“ಬಾ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊ” ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಕೂಡಲೇ
ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಓಡಿಹೋದನು.

13 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದದ್ದರಿಂದ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡ ಅವಳು 14 ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ
ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಇಬಿ್ರಯ ಗುಲಾಮನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಅವನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲಾತಾ್ಕರ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ. ಆಗ ನಾನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ. 15 ನನ್ನ
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ಕೂಗಿನಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಆಕೆ ಆ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಗಂಡನೂ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಧಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಪೋಟೀಫರನು
ಬರುವ ತನಕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 17 ಪತಿಯು ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಅದೇ
ರೀತಿ ಹೇಳಿ, “ನೀನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಇಬಿ್ರಯ ಗುಲಾಮನು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬಲಾತಾ್ಕರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ. 18 ಆದರೆ ನಾನು
ಕೂಗಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

19 ಯೋಸೇಫನ ಧಣಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 20 ರಾಜನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಹಾಕುವ ಒಂದು
ಸೆರೆಮನೆಯಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಟೀಫರನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಆ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಸೆರೆವಾಸ
21 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ

ಕರುಣೆತೋರಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು. 22

ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಯೋಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೋಸೇಫನೇ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23

ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದರಿಂದ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಾಗಿದ್ದನು.

ಯೋಸೇಫನು ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

ತರುವಾಯ ಫರೋಹನ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು
ಫರೋಹನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ತಪು್ಪಮಾಡಿದರು. ಈ
ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು

ಪಾನದಾಯಕ. 2 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನ ಮೇಲೆಯೂ
ಪಾನದಾಯಕನ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿದ್ದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಪೋಟೀಫರನು
ಫರೋಹನ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದು್ದ ಈ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. 4 ಸೆರೆಮನೆಯ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಯೋಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ
ಇದ್ದರು. 5 ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಆ ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನಿಗೂ
ಪಾನದಾಯಕನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ. ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರ
ಕನಸುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 6 ಮರುದಿನ
ಮುಂಜಾನೆ ಯೋಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರಿಬ್ಬರು
ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವುದನು್ನ ಯೋಸೇಫನು ಕಂಡು, 7 “ಈ ದಿನ
ನೀವು ತುಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದೆ, ಕಾರಣವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆ ಇಬ್ಬರು, “ನಾವು ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ
ನಾವು ಕಂಡ ಕನಸು ನಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕನಸುಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವವರಾಗಲಿ ವಿವರಿಸುವವರಾಗಲಿ ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಕನಸುಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕೊಡುವವನ ಕನಸು
9 ಆಗ ಪಾನದಾಯಕನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ

ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 10 ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ಕವಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಕವಲುಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ ಹೂವುಗಳನು್ನ
ಬಿಟ್ಟವು; ಆ ಹೂವುಗಳು ಹಣು್ಣಗಳಾದವು. 11 ನಾನು ಫರೋಹನ
ಲೋಟವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟದೊಳಗೆ ರಸಹಿಂಡಿ ಲೋಟವನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನು, “ನಾನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು. ಆ ಮೂರು ಕವಲುಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು.
13 ಮೂರುದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತೆ್ತ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನೀನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಪಾನದಾಯಕನಾಗಿರುವೆ. 14 ಆದರೆ ನೀನು ಸುಖದಿಂದಿರುವಾಗ
ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ನನಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. 15

ಇಬಿ್ರಯರ ದೇಶದವನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನ ಕನಸು
16 ಪಾನದಾಯಕನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿರುವುದನು್ನ

ಕಂಡ ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನನಗೂ ಒಂದು ಕನಸಾಯಿತು.
ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬುಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. 17

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೋಸೇಫನು, “ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮೂರು ಬುಟಿ್ಟಗಳ ಅಥರ್ ಮೂರು ದಿನಗಳು. 19

ಮೂರುದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ರಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಮಾಡಿಸುವನು; ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಕಂಬಕೆ್ಕ
ನೇತುಹಾಕಿಸುವನು; ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಮರೆತನು
20 ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಫರೋಹನ

ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಔತಣಕೂಟದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು
ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಾನದಾಯಕನನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದನು. 21 ಫರೋಹನು ಪಾನದಾಯಕನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅದೇ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು; ಅವನು ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಕೈಗೆ
ಕೊಡುವವನಾದನು. 22 ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ನಡೆಯಿತು. 23 ಆದರೆ ಪಾನದಾಯಕನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಯೋಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಫರೋಹನ ಕನಸುಗಳು

ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫರೋಹನಿಗೆ ಒಂದು
ಕನಸಾಯಿತು. ಫರೋಹನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಆಗ ಕೊಬಿ್ಬದ ಮತು್ತ

ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಬಳಿಕ ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಕುರೂಪವಾಗಿದ್ದ
ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದ ಏಳು
ಹಸುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವು. 4 ಕುರೂಪವಾಗಿದ್ದ ಏಳು
ಹಸುಗಳು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು.

5 ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ
ಕನಸಾಯಿತು. ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವು. 6 ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಸಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ
ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು. 7 ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ
ತೆನೆಗಳು ಪುಷಿ್ಟಯಾಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಫರೋಹನು
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 8

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತುಂಬ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮಂತ್ರಗಾರರನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ವಿವರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಪಾನದಾಯಕನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಯೋಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
9 ಆಗ ಪಾನದಾಯಕನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು

ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ. 10

ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದಿರಿ. 11 ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ಕನಸಾಯಿತು. ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಅಥರ್ಗಳಿದ್ದವು. 12

ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಯುವಕನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕಾವಲುಗಾರರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ನಾವು ಅವನಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವನು ನಮಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 13 ಅವನು
ಹೇಳಿದ ಅಥರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಆಯಿತು; ಮೊದಲಿನ
ಉದೊ್ಯೕಗವು ದೊರೆಯಿತು; ಅವನು ಭಕ್ಷ್ಯಗಾರನನು್ನ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಯಿತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಸಿದು್ದ
14 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ

ಕರೆಸಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 15 ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು
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ಕನಸಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರು ಇಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೋಸೇಫನು, “ಕನಸುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, ನಾನು
ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 18 ಕೊಬಿ್ಬದ ಮತು್ತ
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಆಗ ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಕುರೂಪವಾಗಿದ್ದ
ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಅಂಥಾ
ಬಡಕಲು ಹಸುಗಳನು್ನ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. 20

ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದ ಆ ಹಸುಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಏಳು
ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 21 ಅವು ಏಳು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದ
ಮೇಲೆಯೂ ತಿಂದಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಅವು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ
ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕುರೂಪವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ನನಗೆ
ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು.

22 “ನನಗಾದ ಎರಡನೆಯ ಕನಸು ಇಂತಿದೆ: ಒಂದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ
ಪುಷಿ್ಟಯಾದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು. 23 ಬಳಿಕ ಅದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ
ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು.
24 ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳು ಪುಷಿ್ಟಯಾದ ಏಳು ತೆನೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

“ನಾನು ಈ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಮಂತ್ರಗಾರರಿಗೂ ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಈ ಕನಸುಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಯೋಸೇಫನಿಂದ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವಿವರಣೆ
25 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಆ ಎರಡು ಕನಸುಗಳ

ಅಥರ್ವು ಒಂದೇ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ದೇವರು ತಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. 26 ಒಳೆ್ಳಯ ಏಳು ಹಸುಗಳೇ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಏಳು ತೆನೆಗಳೇ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು. ಎರಡು ಕನಸುಗಳೂ
ಒಂದೇ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 27 ಬಡಕಲಾದ ಮತು್ತ
ಕುರೂಪವಾದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ಮತು್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋದ ಕಾಳಿನ ಏಳು
ತೆನೆಗಳು, ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಬರಗಾಲವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
ಬರುತ್ತವೆ. 28 ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. 29 ನಿಮಗೆ
ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯಾಗುವುದು; ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುವುದು. 30 ಆದರೆ
ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬರಗಾಲವಿರುವುದು. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ತಾವು ಮೊದಲು
ಬೆಳೆದ ಆಹಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಈ ಕ್ಷಾಮವು ದೇಶವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವುದು. 31 ಮೊದಲಿನ ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಗುರುತೇ ಜನರಿಗೆ
ಕಾಣಸಿಗದು.

32 “ಫರೋಹನೇ, ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು
ಕನಸುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಇದನು್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ
ಬೇಗನೆ ಬರಮಾಡಲಿದಾ್ದನೆ. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ತುಂಬ
ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. 34 ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ
ಶೇಖರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಳೆಗಾರನಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಐದನೆ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಕಂದಾಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. 35

ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಮೂಲಕ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ
ಆಹಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬರಗಾಲದ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಇದು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. 38 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಸೇಫನಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಇವನ ಸಂಗಡವಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನಗೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗಿಂತ ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ
ವಿವೇಕಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇಶದ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು; ಜನರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ವಿಧೇಯರಾಗುವರು. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವವನು
ನಾನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶಕೆ್ಕಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 42

ರಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಉಂಗುರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳೆ್ಳಯ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು; ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 43 ಫರೋಹನು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ರಾಜರಥವನು್ನ ಸಂಚಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. ವಿಶೇಷಕಾವಲುಗಾರರು ಅವನ ರಥದ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಹೋಗುತಾ್ತ “ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಯೋಸೇಫನು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದನು.

44 ಫರೋಹನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ರಾಜ ಫರೋಹ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೈಯೆತ್ತಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾಲನು್ನ
ಚಲಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಫರೋಹನು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ಸಾಫ್ನತ್ಪನೆ್ನೕಹ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಆಸನತ್ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಓನ್ ನಗರದ ಆಚಾಯರ್ನಾಗಿದ್ದ
ಫೋಟೀಫರನ ಮಗಳು. ಹೀಗೆ ಯೋಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದನು.

46 ಯೋಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ರಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೋಸೇಫನು
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. 47 ಏಳು ಒಳೆ್ಳಯ
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 48

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನು ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರಗಳ ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ದವಸಧಾನ್ಯವನು್ನ ಆಯಾ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟನು. 49

ಯೋಸೇಫನು ಬಹಳ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯೆಂಬಂತೆ ತೋರಿತು; ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

50 ಯೋಸೇಫನ ಹೆಂಡತಿ ಆಸನತ್ ಓನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಆಚಾಯರ್ನಾಗಿದ್ದ ಪೋಟೀಫೆರನ ಮಗಳು. ಬರಗಾಲದ
ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ
ಆಸನತಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 51 ಮೊದಲನೆಯ
ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ, “ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೋಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ, “ಮನಸೆ್ಸ”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 52 ಎರಡನೆ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ, “ನನಗೆ ಕಷ್ಟ
ಬಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ, “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಬರಗಾಲದ ಪಾ್ರರಂಭ
53 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ

ಮೇಲೆ 54 ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕ್ಷಾಮದ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಕ್ಷಾಮವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ
ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 55 ಬರಗಾಲವು ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ ಜನರು
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಫರೋಹನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಫರೋಹನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ, “ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

56 ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬರಗಾಲವಾದಾಗ, ಯೋಸೇಫನು
ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬರವು ಭೀಕರವಾಗಿತು್ತ. 57

ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕ್ಷಾಮವು ಭಯಂಕರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳವರು ಯೋಸೇಫನಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದರು.

ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾದವು

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡದೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ? 2 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಆಗ
ನಾವು ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು. 4

ಯಾಕೋಬನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. (ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು

ಆದಿಕಾಂಡ 41:16 34 ಆದಿಕಾಂಡ 42:4



ಯೋಸೇಫನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ಒಬ್ಬನೇ ತಮ್ಮನಾಗಿದ್ದನು.)
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಡಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ
ಯಾಕೋಬನಿಗಿತು್ತ.

5 ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲ ಭೀಕರವಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು
ಕಾನಾನಿನಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು; ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು.

6 ಯೋಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಬಂದು
ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 7 ಯೋಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು,
ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದರೂ ಅವನು ತನಗೆ
ಅವರು ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ,
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸಹೋದರರು, “ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

8 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರೂ ಅವನ
ಅಣ್ಣಂದಿರು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು
ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಬಗೆ್ಗ ತಾನು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು

ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ;
ನೀವು ಗೂಢಚಾರರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಸಹೋದರರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ಸಾ್ವಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ
ನಾವು ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರರು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ನಾವು
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

12 ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರು. ನಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ತಮ್ಮನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ತಮ್ಮ
ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು
ಗೂಢಚಾರರೇ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಫರೋಹನ
ಜೀವದಾಣೆ, ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೋಗಕೂಡದು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳೊ್ಳೕ ಆಗ ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀವಂತೂ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಮೇಲೆ
ಯೋಸೇಫನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

ಸಿಮೆಯೋನನನು್ನ ಒತೆ್ತಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟದು್ದ
18 ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು

ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು. ನೀವು ಈ ಕಾಯರ್ವೊಂದನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ; 19 ನೀವು
ಯಥಾಥರ್ವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡುತೆ್ತೕನೆ; ಉಳಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 20 ಆಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸಹೋದರರು ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 21 ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ನಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಪಾ್ರಣಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನಾವು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಪಾ್ರಣಸಂಕಟಕಿ್ಕೕಡಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ರೂಬೇನನು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಡು
ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನ
ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ
ಭಾಷೆ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಅಥರ್ವಾಯಿತು. 24 ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ
ದುಃಖವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಬಳಿಕ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಸಿಮೆಯೋನನನು್ನ ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಬಂಧಿಸಿದನು. 25 ಆಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತುಂಬಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಹಣವನು್ನ
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯೋಸೇಫನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಅವರವರ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ
ಇಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

26 ಸಹೋದರರು ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟರು. 27 ಆ ರಾತಿ್ರ ಸಹೋದರರು
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಕತೆ್ತಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ
ಚೀಲವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದಾಗ ತಾನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವು
ಚೀಲದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 28 ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿದ
ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನಾನು ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ
ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಹಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಹೋದರರಿಗೆ ತುಂಬ
ಭಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ದೇವರು ನಮಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಹೋದರರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿ
29 ಸಹೋದರರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ

ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತ, 30 “ಆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದನು. 31 ನಾವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಾವು ಯಥಾಥರ್ವಂತರು;
ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 32 ನಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನು ಸತು್ತಹೋದನೆಂದೂ ನಮ್ಮ
ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು.

33 “ಆಗ ಆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು, ‘ನೀವು
ಯಥಾಥರ್ವಂತರೆಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 34 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. ಆಗ ನೀವು
ಯಥಾಥರ್ರಾದವರೋ ಗೂಢಚಾರರೋ ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು; ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ಯಾವ ತಡೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂದರು.

35 ಬಳಿಕ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಿಂದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ
ತಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಕಂಡು ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡರು.

36 ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಯೋಸೇಫನು
ಇಲ್ಲವಾದನು. ಸಿಮೆಯೋನನೂ ಇಲ್ಲವಾದನು. ಈಗ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅಪಾ್ಪ, ನಾನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು. ನಾನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಯಾಕೋಬನು, “ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಹೋದರನು ಸತು್ತಹೋದನು;
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಾಹೇಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿರುವುದು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ
ಇವನಿಗೆ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಯಸಾ್ಸದ ನಾನು
ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಕಾರಣವಾಗುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಯಾಕೋಬನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ಒಪಿ್ಪದು್ದ

ಬರಗಾಲವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಭೀಕರವಾಗಿತು್ತ. 2

ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ದವಸಧಾನ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು

ಹೋದಾಗ ಯಾಕೋಬನು, ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಮತೆ್ತ
ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೂದನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು
ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅವನು, ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾರದೆ ನನ್ನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಕೂಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರುವೆವು. 5 ಆದರೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಮಗೆ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಲ್ಲದೆ ಬರಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನಿಮಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿರುವುದಾಗಿ
ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಿರಿ? ನೀವು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಸಹೋದರರು, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಇನೂ್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವನೇ? ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸಹೋದರನಿರುವನೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾವು ಅವನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟವು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ,
“ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ನಾನು ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವೂ ಸಾಯುವೆವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ
ಸಾಯುವರು. 9 ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಬಹುದು. 10 ಮೊದಲೇ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ
ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಇದು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಕೆಲವು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ
ದೊರಕುವ ಜೇನು, ಆಕೊ್ರೕಡು, ಬಾದಾಮಿ, ಹಾಲುಮಡಿ್ಡ ಮತು್ತ
ಗೋಲರಸ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ. 12 ಈ ಸಲ ಎರಡರಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು. 13

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ. 14 ನೀವು ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನೂ್ನ ಸಿಮೆಯೋನನನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿಬರುವಂತೆ
ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಮತೆ್ತ ದುಃಖಿತನಾಗುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಮೊದಲನೆ ಸಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದನು.

ಯೋಸೇಫನು ಸಹೋದರರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದು್ದ
16 ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡ

ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಈ
ಜನರು ಈ ಹೊತು್ತ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅಂತೆಯೇ ಆ ಸೇವಕನು ಸಹೋದರರನು್ನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

18 ಆಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಅವರು, “ಕಳೆದ ಸಲ
ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಮ್ಮನೂ್ನ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ ಸೇವಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. 20 ಅವರು, “ಸಾ್ವಮೀ,
ನಾವು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದೆ್ದವು. 21 ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದಾಗ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ಪಾವತಿಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ
ಕಂಡೆವು. ಆ ಹಣವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆ ಹಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಆಹಾರಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇವಕನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೂ ಹಣವನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದು್ದ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಆ ಸೇವಕನು ಸಿಮೆಯೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಕರೆತಂದನು. 24 ಸೇವಕನು ಅವರನು್ನ ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದನು.

25 ತಾವು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

26 ಯೋಸೇಫನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಹೋದರರು ತಾವು
ತಂದಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ನೆಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

27 ಯೋಸೇಫನು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
ಯೋಸೇಫನು “ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧನಾದ ತಂದೆ
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದನೆಯೇ? ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

28 ಸಹೋದರರು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

29 ಬಳಿಕ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ನೋಡಿದನು. (ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫ
ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು.) ಯೋಸೇಫನು, “ನೀವು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ “ಮಗನೇ, ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಾರಣ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣಲಿ್ಲ
ನೀರು ಉಕೆ್ಕೕರಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು. 31 ಬಳಿಕ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ಊಟ ಬಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

32 ಯೋಸೇಫನೊಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದನು.
ಅವನ ಸಹೋದರರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ
ಮಾಡಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬೇರೊಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ
ಮಾಡಿದರು. ಇಬಿ್ರಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು
ತಪೆ್ಪಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ. 33 ಯೋಸೇಫನ ಎದುರಿನ
ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಸೇಫನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಹಿರಿಯವನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕಿರಿಯವನವರೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೆಲಾ್ಲ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡತೊಡಗಿದರು. 34

ಸೇವಕರು ಯೋಸೇಫನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಊಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಐದರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಹೋದರರು
ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರು.

ಯೋಸೇಫನ ಸಂಚು

ಬಳಿಕ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದನು.
ಯೋಸೇಫನು, “ಈ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಹುದಾದಷು್ಟ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಇವರ

ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಣವನೂ್ನ ಧಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಚೀಲದಲಿ್ಲಡು. 2 ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹಣವನು್ನ
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ಇಡು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಸಹ ಅವನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲಡು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕನು
ಮಾಡಿದನು.

3 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 4 ಅವರು
ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ, ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ,
“ಹೋಗು, ಆ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಅವರನು್ನ ತಡೆದು ಅವರಿಗೆ,
‘ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದೆ್ದವು; ಆದರೆ ನೀವು ನಮಗೇಕೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನೀವೇಕೆ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ? 5 ಈ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ಕುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು ಈ
ಬಟ್ಟಲನೆ್ನೕ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ನೀವು ಅವನ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ತಪು್ಪಮಾಡಿದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದನು.

6 ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕನು ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದರೆ ಸಹೋದರರು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಈ ರೀತಿ
ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ನಾವು ಇಂಥಾ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 8 ಮೊದಲು
ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ ನಾವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ
ಮತೆ್ತ ತಂದುಕೊಟೆ್ಟವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯನಾ್ನಗಲಿ ಬಂಗಾರವನಾ್ನಗಲಿ
ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 9 ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನಮ್ಮ ಯಾರ
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸಾಯಲಿ, ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದು; ನಾವು ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

10 ಕನು, “ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು ಸಿಕು್ಕತ್ತದೊ
ಅವನು ನನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಬೇಕು; ಉಳಿದವರು ಹೋಗಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸಂಚಿನಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದು್ದ
11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವಸರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ನೆಲದ

ಮೇಲಿಟು್ಟ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 12 ಸೇವಕನು ಚೀಲಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು
ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಿರಿಯವನಾದ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
13 ಸಹೋದರರು ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

14 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಯೋಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಸಹೋದರರು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 15 ಯೋಸೇಫನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಾನು ಶಕುನ ನೋಡಿ
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೂದನು, “ಸಾ್ವಮಿ, ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದು್ದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ;
ವಿವರಿಸಲು ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ನಾವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಲ್ಲವೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ಯಾವ ಮಾಗರ್ವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಬೇರೊಂದು
ಕಾಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನೂ ನಿನಗೆ
ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು, “ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡವನು
ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಬೇಕು; ಉಳಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗಾಗಿ ಯೆಹೂದನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
18 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಸಾ್ವಮಿ,

ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ದಯವಿಟು್ಟ
ಅನುಮತಿಯಾಗಲಿ; ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ನೀವು ಸ್ವತಃ ಫರೋಹನಂತೆ ಇರುವಿರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 19

ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಬಂದಿದಾ್ದಗ, ನೀವು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ
ತಂದೆಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮನಾಗಲಿ ಇರುವನೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ. 20

ನಾವು ನಿಮಗೆ, ‘ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಿದಾ್ದನೆ, ಅವನು
ವೃದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಪಾ್ರಯದ ತಮ್ಮನಿದಾ್ದನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತುಂಬ ವಯಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದಗ ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಸಹೋದರನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ
ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ತುಂಬಾ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 21 ಬಳಿಕ ನೀವು ನಮಗೆ,
‘ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಹೋದರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ,
ನಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 22 ನಾವು
ನಿಮಗೆ ‘ಆ ಯುವಕನು ಬರಲಾರನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬರಲಾಗದು. ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ತುಂಬ
ದುಃಖದಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 23 ಆದರೆ
ನೀವು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲೇಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

25 “ಸ್ವಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ‘ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ
ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನು್ನ ನಮಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ, ನಮಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆವು. 27 ಆಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಮಗೆ, ‘ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ರಾಹೇಲಳು ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. 28 ನಾನು
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟಗ, ಅವನು ಕೂ್ರರ ಪಾ್ರಣಿಯಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು; ಇಂದಿನ ತನಕ ನಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 29

ನೀವು ನನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ದುಃಖ
ತಾಳಲಾರದೆ ಸತು್ತಹೋಗುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ನಮ್ಮ
ತಂದೆಗಂತೂ ಇವನನು್ನ ಕಂಡರೆ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರೕತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ
ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, 31 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಆ ಕೂಡಲೇ
ಸತು್ತಹೋಗುವನು; ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಸಾಯಲು ನಾವೇ
ಕಾರಣರಾಗುವೆವು.

32 “ನಾನು ಈ ಯುವಕನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ನಾನು ಇವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಬಹುದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಯುವಕನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ; ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಗುಲಾಮನಾಗಿರುವೆನು. 34 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಹುಡುಗನಿಲ್ಲದೆ
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬ
ಭಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಸೇಫನು ತಾನು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುವನು

ಯೋಸೇಫನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವರ
ಮುಂದೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು; ಸಹೋದರರು ಮಾತ್ರ
ಯೋಸೇಫನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಆಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಅತ್ತನು. ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೆಲ್ಲ ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಸೇಫ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಚೆನಾ್ನಗಿದಾ್ದನೆಯೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಸಹೋದರರು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

4 ಯೋಸೇಫನು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನ.
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬನಿ್ನ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಯೋಸೇಫನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದರು.
ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಸೇಫ.
ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಯಾವನನು್ನ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಮಾರಿದಿರೋ
ಅವನೇ ನಾನು. 5 ಈಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ
ದುಃಖವನೂ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಈ ಭೀಕರವಾದ ಬರಗಾಲವು ಆರಂಭವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳಾಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಐದು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಗಿ್ಗಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಾಪಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 8 ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ. ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಅತು್ಯನ್ನತವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಅವನ
ಮನೆಗೆಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 44:3 37 ಆದಿಕಾಂಡ 45:8
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದು್ದ
9 ಬಳಿಕ ಯೋಸೇಫನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ

ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ: ‘ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ತಡಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. 10

ನೀನು ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವೆ. ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳೊಡನೆ
ಇಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಬಹುದು. 11 ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೋಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿನಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಲಿ ಬಡತನವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನಾನೇ ಯೋಸೇಫನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ
ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ. 13

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಮಹಾ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ನೀವು ಇಲಿ್ಲ
ನೋಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಮೇಲೆ
ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅತ್ತನು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಸಹ ಅತ್ತನು. 15 ಆಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು
ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅತ್ತನು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ
ಸಹೋದರರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದರು.

16 ಯೋಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು
ತಿಳಿದಾಗ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತುಂಬ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ,
“ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ 18 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲಿ. ಇಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮವಾದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಅವರು ಊಟಮಾಡಲಿ, 19 ಅವರು ನಮ್ಮ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ರಥಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲಿ. 20 ಅವರ ಸ್ವತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ;
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಅಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದರು. ಫರೋಹನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
22 ಯೋಸೇಫನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು
ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐದು ಜೊತೆ ಸುಂದರವಾದ
ಉಡುಪುಗಳನೂ್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
23 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹತು್ತ
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರುಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಕಾಳು, ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಇತರ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ಹತು್ತ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 24 ಅವರು
ಹೊರಡುವಾಗ ಯೋಸೇಫನು, “ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯಿರುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 26 ಸಹೋದರರು
ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, “ಅಪಾ್ಪ, ಯೋಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದಾ್ದನೆ; ಅವನು
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಯೋಸೇಫನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ
ರಥಗಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನು ನೋಡಿ ಉಲಾ್ಲಸಪಟ್ಟನು. 28

ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.
ಅವನು ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ
ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 2 ಆ

ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ದೇವರು
ಅವನನು್ನ, “ಯಾಕೋಬನೇ, ಯಾಕೋಬನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

3 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ದೇವರು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರಬೇಡ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆ. 4 ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬರುವೆನು. ಬಳಿಕ ನಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದರೂ ಯೋಸೇಫನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ನೀನು
ಸತಾ್ತಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಪ್ರಯಾಣ
5 ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಫರೋಹನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಥಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದನು. 7 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು,
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅವನ
ಸಂಸಾರದವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು.

ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ
8 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಸಂಗಡ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ

ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ಯಾಕೋಬನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ ರೂಬೇನನು. 9 ರೂಬೇನನ
ಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.
10 ಸಿಮೆಯೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಮೂವೇಲ್, ಯಾಮೀನ್,
ಓಹದ್, ಯಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಸೌಲ.
11 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್ ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀ.
12 ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಓನಾನ್, ಶೇಲಾಹ, ಪೆರೆಚ್
ಮತು್ತ ಜೆರಹ. (ಏರ್ ಮತು್ತ ಓನಾನ್ ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ಇರುವಾಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋದರು.) ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಹಾಮೂಲ್.
13 ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲಾ, ಪುವಾ್ವ, ಯೋಬ್ ಮತು್ತ
ಶಿಮೊ್ರೕನ್.
14 ಜೆಬೂಲೂನನ ಮಕ್ಕಳು: ಸೆರೆದ್, ಏಲೋನ್, ಯಹೆ್ಲೕಲ್.

15 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್
ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್. ಇವರು ಯಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಲೇಯಳ ಮಕ್ಕಳು. ಲೇಯಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿನಲಿ್ಲ
ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅವಳ ಮಗಳಾದ ದೀನ ಸಹ ಜನಿಸಿದಳು. ಈ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಮೂವತೂ್ಮರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

16 ಗಾದನ ಮಕ್ಕಳು: ಚಿಪೊ್ಯೕನ್, ಹಗಿ್ಗೕ, ಶೂನೀ, ಎಚೊ್ಬೕನ್,
ಏರೀ, ಅರೋದೀ ಮತು್ತ ಅರೇಲೀ.
17 ಆಶೇರನ ಮಕ್ಕಳು: ಇಮಾ್ನ, ಇಷಾ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀಗಾ ಮತು್ತ
ಇವರ ತಂಗಿಯಾದ ಸೆರಹ. ಬೆರೀಗನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೆಬೆರ್
ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.

18 ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಪ ಎಂಬ
ದಾಸಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಲೇಯಾಳು ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಜಿಲ್ಪಳ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹದಿನಾರು
ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

19 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಸಹ ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ರಾಹೇಲಳ ಮಗನು.
(ಯೋಸೇಫನು ಸಹ ರಾಹೇಲಳ ಮಗ. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು
ಈಗಾಗಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದನು.)
20 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್.
(ಯೋಸೇಫನ ಹೆಂಡತಿ “ಆಸನತ್” ಈಕೆ ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಆಚಾಯರ್ನಾಗಿದ್ದ ಫೋಟೀಫರನ ಮಗಳು.)
21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬಿಳಾ, ಬೆಕೆರ್, ಅಶೆ್ಬೕಲ್,
ಗೇರಾ, ನಾಮಾನ್, ಎಹೀರೋಷ್, ಮುಪಿ್ಪೕಮ್, ಹುಪಿ್ಪೕಮ್
ಮತು್ತ ಆದ್ರ್.

22 ಇವರೆಲ್ಲರು ಯಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಾಹೇಲಳ
ಕುಟುಂಬದವರು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

23 ದಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹುಶೀಮ್.
24 ನಫಾ್ತಲಿಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಹೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್
ಮತು್ತ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್.
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25 ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಿಲ್ಹಳ ಕುಟುಂಬದವರು. (ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ
ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾಸಿಯೇ ಬಿಲ್ಹ. ರಾಹೇಲಳು ಈ
ದಾಸಿಯನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಳು.) ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಒಟು್ಟ ಏಳು ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

26 ಯಾಕೋಬನಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದ ಅರವತಾ್ತರು ಮಂದಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದರು. (ಯಾಕೋಬನ ಸೊಸೆಯರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.) 27

ಅಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದ
ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ.

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಆಗಮನ
28 ಯಾಕೋಬನು ಮೊದಲು ಯೆಹೂದನನು್ನ ಯೋಸೇಫನ

ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು
ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 29 ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ತನಕ ಅತ್ತನು.

30 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬದುಕಿರುವುದು ನನಗೆ
ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, “ನಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ
ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 32 ಈ ಕುಟುಂಬವು
ಕುರುಬರ ಕುಟುಂಬ. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದನಕರುಗಳ ಮತು್ತ
ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಸಾಕುವವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತಂದಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಫರೋಹನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.
34 ನೀವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಾವು ಕುರುಬರು. ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ನಾವು ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆವು.
ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ
ಜೀವಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು
ಕುರುಬರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲನು ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದು್ದ

ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ

ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಐದು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

3 ಫರೋಹನು ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಸಹೋದರರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾವು ಕುರುಬರು. ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 4 ಅವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಬರಗಾಲವು ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಘೋರವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 6 ಅವರ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನಾ್ನದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ವಾಸವಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮವಾದ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು. ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲಿ.
ಅವರು ನಿಪುಣರಾದ ಕುರುಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ
ದನಕರುಗಳನು್ನ ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

8 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ
ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಯಾಕೋಬನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನಗೆ
ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರೂ
ನನಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಯಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

11 ಫರೋಹನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಯೋಸೇಫನು ಮಾಡಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು
ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ರಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ

13 ಬರಗಾಲವು ಹೆಚು್ಚ ಭೀಕರವಾಯಿತು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಆಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಗಳು
ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಡದೇಶಗಳಾದವು. 14 ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್
ದೇಶಗಳ ಜನರು ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಯೋಸೇಫನು
ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಫರೋಹನ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. 15 ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಹಣವು ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು
ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಹಣವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ನಾವು ಊಟ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನು, “ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ವಷರ್ ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

18 ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಷರ್, ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ ಬಳಿ ಪಶುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಯೋಸೇಫನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವತಾ್ತಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮ ಶರೀರ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. 19 ನಿನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ನಮಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಫರೋಹನಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಬಿತ್ತನೆ
ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ನಾವು ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ,
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯೂ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ ಜಮೀನನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಹಸಿವೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಮಾರಿದರು.
21 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಫರೋಹನ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. 22

ಪುರೋಹಿತರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಯೋಸೇಫನು
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫರೋಹನೇ ಅವರಿಗೆ
ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

23 ಯೋಸೇಫನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಜಮೀನನೂ್ನ ಫರೋಹನಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಜಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿರಿ. 24 ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಐದನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಐದನೆ
ನಾಲು್ಕ ಭಾಗವನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಬೀಜವನೆ್ನೕ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದ
ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೋಷಣೆಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ ಜನರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿರುವೆ. ನಾವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಫರೋಹನ ಗುಲಾಮರಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
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26 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಒಂದು ಕಾನೂನನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ
ಫಸಲಿನಲಿ್ಲ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿದೆ.
ಫರೋಹನು ಎಲಾ್ಲ ಜಮೀನಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಪುರೋಹಿತರ
ಭೂಮಿಯು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ.

“ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಡ”
27 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಗೋಷೆನ್

ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆದು ತುಂಬ
ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಜಮೀನನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರು.

28 ಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ನೂರನಲವತೆ್ತೕಳು
ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 29 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಸಾಯುತೆ್ತೕನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ, ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಾದರೆ,
ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಿಟು್ಟ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು. ನಾನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ನನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು. ನಾನು ಸತಾ್ತಗ,
ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಡ. 30 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡು. ನನ್ನನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ
ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಸೇಫನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

31 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಯೋಸೇಫನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ, ತಂದೆಯು ಬಹಳ
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವುದು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ

ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 2 ಯೋಸೇಫನು ಬಂದಾಗ ಯಾರೋ
ಒಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

3 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ನನಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಲೂಜ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ನಾನು ನಿನಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳಾಗುವರು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಈಗ ನಿನಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಅವರು ಇಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ
ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನಗೆ ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಸಿಮೆಯೋನರಂತೆಯೇ ಇದಾ್ದರೆ. 6

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ
ಇರುತಾ್ತರೆ. ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ಪಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವರು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ
ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.
ಅಂದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಹೊಂದಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಪಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 7

ಪದ್ದನ್ಅರಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ರಾಹೇಲಳು
ಸತ್ತಳು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ನಾವು
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರತ್ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವಳನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ
ಎಫಾ್ರತ್ ನಗರದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಯೋಸೇಫನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಈ ಹುಡುಗರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ತುಂಬ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇಸೆ್ರೕಲನು ಆ ಹುಡುಗರನು್ನ

ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 11 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ,
“ನಾನು ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 13 ಯೋಸೇಫನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ
ತನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. (ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನಸೆ್ಸಯು ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು.) 14

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ವಾರೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ
ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಎಡಗೈಯನು್ನ
ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಮನಸೆ್ಸಯು
ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಎಡಗೈಯನಿ್ನಟ್ಟನು. 15 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನೂ ಇಸಾಕನೂ ನಮ್ಮ

ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.
ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

16 ನನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ ದೂತನೇ ಆತನು.
ಈ ಹುಡುಗರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತು್ತ ಇಸಾಕರ ಹೆಸರನು್ನ

ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ

ಕುಟುಂಬಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ
ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.”
17 ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ

ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೋಡಿ
ತಂದೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು; ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯ ಕೈಯನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನಸೆ್ಸಯ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 18 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ತಪಾ್ಪಗಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮೇಲೆ
ಇಟಿ್ಟರುವೆ. ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಮನಸೆ್ಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ತಂದೆಯು, “ನನಗೆ ಗೊತು್ತ ಮಗನೇ, ನನಗೆ
ಗೊತು್ತ. ಮನಸೆ್ಸ ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಅವನು
ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗುವನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ
ತಂದೆಯಾಗುವನು. ಆದರೆ ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ
ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗುವನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬ
ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು.

‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಂತೆಯೂ
ಮನಸೆ್ಸಯಂತೆಯೂ ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ, ಇಸೆ್ರೕಲನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಗಿಂತ

ದೊಡ್ಡವನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
21 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಾನು

ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವಿರುವನು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವನು. 22 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೇರೊಂದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಅಮೋರಿಯರಿಂದ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲೂ
ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಹೋರಾಡಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ

ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು

ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 “ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.

ರೂಬೇನ
3 “ರೂಬೇನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ.
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ನೀನು ನನ್ನ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯೂ ಗೌರವಯುತನೂ ಆಗಿರುವೆ.

4 ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಳಯದ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.”

ಸಿಮೆಯೋನ ಮತು್ತ ಲೇವಿ
5 “ಸಿಮೆಯೋನನೂ ಲೇವಿಯೂ ಸಹೋದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

6 ಅವರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೋಚಿಸಿದರು.
ಅವರ ರಹಸ್ಯಕೂಟಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.
ಅವರು ಮೋಜಿಗೆಂದೇ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು.

7 ಅವರ ಕೋಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ. ಅದು ತುಂಬಾ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾದದು್ದ.

ಅವರು ಹುಚ್ಚರಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಕೂ್ರರಿಗಳು.
ಅವರು ಯಾಕೋಬನ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಾಡನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”

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

9 ಯೆಹೂದನು ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ಪಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹದಂತಿದಾ್ದನೆ.

ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ
ನಿಂತಿರುವೆ.
ಯೆಹೂದನು ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು. ಅವನು ಮಲಗಿ

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಅವನನು್ನ ಕೆಣಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲ.

10 ರಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ
ಯೆಹೂದನು ರಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವರು;
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಅವನಿಗೆ

ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವರು.
11 ಅವನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳಗೆ ಕಟು್ಟವನು;
ತನ್ನ ಪಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳಗೆ

ಕಟು್ಟವನು.
ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು.

12 ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅವನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಬಿಳುಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.”

ಜೆಬುಲೂನ
13 “ಜೆಬುಲೂನನು ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವನು;
ಸಮುದ್ರ ತೀರವು ಅವನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ

ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ಅವನ ನಾಡು ಚೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.”

ಇಸಾ್ಸಕಾರ
14 “ಇಸಾ್ಸಕಾರನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವ

ಕತೆ್ತಯಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದರಿಂದ ಮಲಗಿ

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
15 ಅವನು ತನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ
ಮತು್ತ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವ ನಾಡನು್ನ ನೋಡುವನು.

ಅವನು ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ
ಗುಲಾಮನಂತೆ ದುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.”

ದಾನ
16 “ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವಂತೆ,
ದಾನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

17 ದಾನನು ರಸೆ್ತಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಹಾವಿನಂತಿರುವನು.”
ದಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದು್ದ

ಕುದುರೆಯ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕಚಿ್ಚ

ಸವಾರನನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಸಪರ್ದಂತಿರುವನು.
18 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾನು

ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

ಗಾದ
19 “ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಗಾದನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ

ಮಾಡುವುದು.
ಆದರೆ ಗಾದನು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವನು.”

ಆಶೇರ
20 “ಆಶೇರನ ನಾಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಹಾರವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ

ಫಲಿಸುತ್ತದೆ;
ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಹಾರವು

ಅವನಲಿ್ಲರುವುದು.”

ನಫಾ್ತಲಿ
21 “ನಫಾ್ತಲಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಅದರ ಸುಂದರವಾದ ಮರಿಗಳಂತಿವೆ.”

ಯೋಸೇಫ
22 “ಯೋಸೇಫನು ಬಹು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯೋಸೇಫನು ಹಣ್ಣನು್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಫಲಿಸುವ ದಾ್ರಕ್ಷೆ

ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
ಅವನು ವಸಂತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
ಅವನು ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ

ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
23 ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು.
ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.

24 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ

ತನ್ನ ನಿಪುಣವಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಗೆದ್ದನು.
ಅವನು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಯಾಕೋಬನ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಿಂದಲೂ
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಬಂಡೆಯಾದಾತನಿಂದಲೂ ಕುರುಬನಿಂದಲೂ

25 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆತನು ಮೇಲಿರುವ ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ

ಕೊಡಲಿ.
ಆತನು ಕೆಳಗಿನ ಆಳವಾದ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ

ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ್ತನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ

ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
26 ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನಾನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀವಾರ್ದ

ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆನು.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ರಾಶಿಯಂತಿವೆ.”

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ
27 “ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಹಸಿದಿರುವ ತೋಳದಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ತಿನು್ನವನು.
ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಿಕು್ಕಳಿದುದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು.”
28 ಇವು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳು. ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ

ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನಿಗೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಆಶೀವಾರ್ದ ಕೊಟ್ಟನು. 29

ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು: “ನಾನು
ಸತಾ್ತಗ, ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಎಫೊ್ರೕನನ
ಗವಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಬೇಕು. 30 ಆ ಗವಿಯು ಕಾನಾನ್
ದೇಶದ ಮಮೆ್ರಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎಫೊ್ರೕನನಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 31 ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳನು್ನ ಆ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಸಾಕನನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲೇಯಳನು್ನ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ 32 ಆ ಗುಹೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಗುಹೆಯಿರುವ
ಹೊಲವನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. 33 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

ಯಾಕೋಬನ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ

ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸತಾ್ತಗ ಯೋಸೇಫನು ತುಂಬ ದುಃಖಿಸಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡಿ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 2 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವೈದ್ಯರು
ಯಾಕೋಬನ ಶರೀರವನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 3

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆ ಶರೀರವನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಯಾಕೋಬನಿಗಾಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗೋಳಾಡಿದರು.

4 ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇದನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 5

‘ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಾಯುವಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗುಹೆಯನು್ನ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

6 ಫರೋಹನು, “ನಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು
ಹೋದನು. ಫರೋಹನ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು. ಫರೋಹನ ನಾಯಕರು ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 8 ಯೋಸೇಫನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ
ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. (ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.) 9

ಗಂಡಸರು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿತು್ತ.

10 ಅವರು ಗೋರೆನ್ಅಟಾದ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಅದು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶೋಕಿಸಿದರು. ಆ ಶೋಕವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 11 ಕಾನಾನಿನ ಜನರು ಗೋರೆನ್ಅಟಾದ್ನಲಿ್ಲ
ಶೋಕಿಸುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬಹಳ
ದುಃಖಕರವಾದ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆಬೇಲ್ ಮಿಚ್ರಯೀಮ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು.

12 ಹೀಗೆ ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ ಕಾನಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಪೕಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿದರು. ಮಮೆ್ರಯ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಗವಿಯನು್ನ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಎಫೊ್ರೕನನಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ತಂದೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನಂತರ

ಯೋಸೇಫನೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಸಹೋದರರು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು
15 ಯಾಕೋಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಯೋಸೇಫನ ಸಹೋದರರು

ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಅವರು “ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಯೋಸೇಫನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನೇ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು: “ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 ನೀವು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ‘ನಾವು ಮಾಡಿದು್ದ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವೇ ನಿಜ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು. 18

ಸಹೋದರರು ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

19 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನಾನು
ದೇವರಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು. ಬಹಳ ಜನರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ದೇವರ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ. ಈಗಲೂ ಆತನದು ಅದೇ ಯೋಜನೆ. 21

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಪೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

22 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ನೂರಹತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡನು. 23 ಯೋಸೇಫನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಪಡೆದನು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಮಾಕೀರನೆಂಬ
ಗಂಡುಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ಯೋಸೇಫನು ಮಾಕೀರನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ನೋಡಿದನು.

24 ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನಾನು ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೋಷಿಸುವವನು ದೇವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಆತನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಇಸಾಕನಿಗೂ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

26 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ನೂರಹತ್ತನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಶವಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
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ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ

ಯಾಕೋಬನು (ಇಸೆ್ರೕಲನು) ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು; ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳೊಡನೆ ಹೋದ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

ಯಾರೆಂದರೆ: 2 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, 3

ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, 4 ದಾನ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಗಾದ್
ಮತು್ತ ಆಶೇರ್. 5 ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. (ಯಾಕೋಬನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾದ ಯೋಸೇಫನು ಮೊದಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದನು.)

6 ಬಳಿಕ ಯೋಸೇಫನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಆ
ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲಗೊಂಡರು; ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
8 ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ರಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಈ

ರಾಜನಿಗೆ ಯೋಸೇಫನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಈ ರಾಜನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು; ಅವರು
ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾದರು. 10 ಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ
ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಮಿ್ಮಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ಉಪಾಯವನು್ನ ಮಾಡೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನಿಗಾಗಿ
ಪಿತೋಮ್ ಮತು್ತ ರಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು; ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ರಾಜನು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.

12 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದಷೂ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚು್ಚ
ಹರಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಭಯಪಟ್ಚರು. 13 ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕಷ್ಟಕರವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಇಟಿ್ಟಗೆ, ಗಾರೆ, ಬೇಸಾಯ ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೇವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ದಾದಿಯರು
15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಇಬಿ್ರಯರಾದ

ಇಬ್ಬರು ದಾದಿಯರಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರು: ಶಿಫಾ್ರ ಮತು್ತ ಪೂಗಾ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ಈ ದಾದಿಯರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 16

“ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ನೀವು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಣು್ಣಮಗು
ಹುಟಿ್ಟದರೆ, ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ; ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಯಿಸಿರಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದರೆ ಆ ದಾದಿಯರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇದ್ದಕಾರಣ
ಅವರು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಉಳಿಸಿದರು.

18 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ದಾದಿಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀವು ಉಳಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ದಾದಿಯರು, “ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗಿಂತ
ಚುರುಕಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಅವರು ಹೆರುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಈ
ದಾದಿಯರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನು
ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ, “ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ
ಹುಟು್ಟವ ಗಂಡುಕೂಸುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು.
ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಮೋಶೆಯ ಬಾಲ್ಯ

ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನು ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. 2 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಮಗುವು

ಸುಂದರವಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮಗುವನು್ನ
ಬಚಿ್ಚಟ್ಟಳು. 3 ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕಾಲ ಬಚಿ್ಚಡಲಾಗದೆ ಆಕೆ ಒಂದು
ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ರಾಳವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು. ಆಕೆ ಮಗುವನು್ನ
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟಳು. 4 ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು
ನೋಡಲು ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

5 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಸಾ್ನನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನದಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ನದಿಯ
ದಡದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೆ ಎತ್ತರವಾದ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿದ್ದ
ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 6 ರಾಜನ
ಮಗಳು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಳುತಿ್ತದ್ದ
ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಕಂಡಳು. ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮರುಕವಾಯಿತು.
ಆಕೆ, “ಇದು ಇಬಿ್ರಯರ ಮಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

7 ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು
ಕುಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

8 ಅರಸನ ಮಗಳು, “ಹೋಗಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಅಂದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು.
9 ರಾಜನ ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ

ನೋಡಿಕೊ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಿದಳು.

10 ಮಗುವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಬಾಲಕನನು್ನ ರಾಜನ ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು.
ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೆಂದು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಳು. ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದೆನೆಂದು ಆ
ಬಾಲಕನಿಗೆ “ಮೋಶೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದು್ದ
11 ಮೋಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದನು. ತನ್ನ ಜನರಾದ

ಇಬಿ್ರಯರು ಬಲವಂತಕೊ್ಕಳಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಇಬಿ್ರಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ
ಕಂಡ 12 ಮೋಶೆಯು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಯಾರೂ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟನು.

13 ಮರುದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಇಬಿ್ರಯರು ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡ ಮೋಶೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ನಿನೆ್ನ ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ
ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವಿಯೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಮೋಶೆಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಮೋಶೆಯು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ನಾನು
ಮಾಡಿದು್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ” ಅಂದುಕೊಂಡನು.

15 ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಿದು್ದ ಫರೋಹನಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಅವನು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಮೋಶೆ ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮಿದಾ್ಯನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು.
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ಮಿದಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ
16 ಮೋಶೆಯು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಬಳಿ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ ಏಳು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಲು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇದಿ
ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವು
ಕುರುಬರು ನೀರು ಸೇದಲು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ನೀರು ಕುಡಿಸಿದನು.

18 ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಬಳಿಗೆ
ಮರಳಿಹೋದರು. ಅವರ ತಂದೆ, “ಈ ದಿನ ನೀವು ಬಹುಬೇಗನೆ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಆ ಹುಡುಗಿಯರು, “ಕುರುಬರು ನಮಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡಿದಾಗ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ
ಕುರಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸೇದಿ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಗೂವೇಲನು ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ಅವನನು್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿರಿ? ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ; ಅವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಮೋಶೆಯು ರೆಗೂವೇಲನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು; ರೆಗೂವೇಲನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಚಿಪೊ್ಪೕರಳನು್ನ
ಮೋಶೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದನು. 22 ಚಿಪೊ್ಪೕರಳು
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಮೋಶೆಯು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಗೇಷೋರ್ಮ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವರ ನಿಧಾರ್ರ
23 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನೂ ಸತು್ತಹೋದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಡುತಾ್ತ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಅವರ ಗೋಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 24 ದೇವರು ಅವರ
ನರಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೂ
ಇಸಾಕನೊಂದಿಗೂ ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೂ ಮಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 25 ದೇವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಉರಿಯುವ ಪೊದೆ

ಮೋಶೆಯ ಮಾವನ ಹೆಸರು ಇತೊ್ರೕನನು. ಇತೊ್ರೕನನು
ಮಿದಾ್ಯನಿನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮೋಶೆಯು ಇತೊ್ರೕನನ
ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಮೋಶೆಯು

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಭಾಗಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೀನಾಯಿ ಎಂಬ ಹೋರೇಬ್
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಮೋಶೆಗೆ ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಪೊದೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗದಿರುವುದನು್ನ
ಮೋಶೆ ಗಮನಿಸಿದನು. 3 ಪೊದೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಸುಟು್ಟಹೋಗದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಮೋಶೆಯು ಪೊದೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗತೊಡಗಿದನು.

4 ಮೋಶೆಯು ಪೊದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಆ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ,
“ಮೋಶೆ, ಮೋಶೆ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಇನೂ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ. ನಿನ್ನ

ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. 6 ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು,
ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ನಾನು ಇಸಾಕನ ದೇವರು, ನಾನು
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ ಅವರು ಇಟ್ಟ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಲೆ್ಲನು. 8 ಈಗ ನಾನು ಇಳಿದುಹೋಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಆ
ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಒಳೆ್ಳಯದಾದ ಮತು್ತ ವಿಶಾಲವಾದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ದೇಶ.
ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಶ

ಅದಾಗಿದೆ. 9 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 10

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಹೋಗು! ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಮಹಾ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೇನಲ್ಲ! ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೂ್ಕ
ನಾನೆಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು “ನೀನು ಇದನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು.
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ,
ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ‘ಆತನ ಹೆಸರೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ‘ಇರುವಾತನೇ’ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ‘ಇರುವಾತನೇ’ ಎಂಬವನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳು” ಅಂದನು. 15

ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೂ ಇಸಾಕನ ದೇವರೂ
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೆಸರು;
ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಸರು ಇದೇ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು’” ಅಂದನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾಯಕರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರಹಾಮನ,
ಇಸಾಕನ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳು.

18 “ಹಿರಿಯರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ಆಗ ನೀನು ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ.

19 “ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೈಚಾಚಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ವಿರುದ್ಧ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಬಾಧಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು. 21

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವಾಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವರು.

22 “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೆರೆಯವರನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯಾವುದೇ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವರು. ನಿನ್ನ ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಡುವಾಗ ಆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಡಿಸುವಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ”
ಅಂದನು.

ಮೋಶೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಂಬುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದೇನು?”

ಅಂದನು.
ಮೋಶೆ, “ಊರುಗೋಲು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಬಿಸಾಡು” ಅಂದನು.
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ಮೋಶೆ, ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದನು. ಆಗ
ಕೋಲು ಹಾವಾಯಿತು. ಮೋಶೆ ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು.
4 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅದರ
ಬಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆಯು ಕೈಚಾಚಿ ಹಾವಿನ ಬಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಹಾವು
ಕೋಲಾಯಿತು. 5 ಆಗ ದೇವರು, “ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಉಪಯೋಗಿಸು. ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ, ಅಬ್ರಹಾಮನ, ಇಸಾಕನ ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ನಂಬುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕು”
ಅಂದನು.

ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅದಕೆ್ಕ
ತೊನು್ನ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.

7 ಆಗ ದೇವರು, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕು”
ಅಂದನು. ಅಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗಿತು್ತ.

8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ
ಊರುಗೋಲಿನಿಂದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವರು; ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವರು. 9 ನೀನು ಈ ಎರಡು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಅವರು
ನಂಬದಿದ್ದರೆ, ನೈಲ್ ನದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿ; ನೀರು ನೆಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೊಡಲೇ
ರಕ್ತವಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಮಾತೂ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಮಂದವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯನು್ನ
ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಿವುಡನನಾ್ನಗಿ ಅಥವಾ
ಮೂಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕುರುಡನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ದೃಷಿ್ಟಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನಲ್ಲವೇ. 12 ಈಗ
ಹೋಗು. ನೀನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.
ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಮೋಶೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋನನನು್ನ
ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗೆ ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವಿದೆ. ಈಗ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು. 15 ಅವನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವನು. ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಅದನು್ನ ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಆರೋನನು
ಫರೋಹನೊಡನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವನು. 16 ಆರೋನನು
ಜನರೊಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡುವನು. ನೀನು
ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಇರುವೆ; ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತುಗಾರನಂತೆ
ಇರುವನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ
18 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕನನ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮೋಶೆ ಇತೊ್ರೕನನಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದರೋ ಏನೋ
ನೋಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇತೊ್ರೕನನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಮೋಶೆ ಇನೂ್ನ ಮಿದಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು, “ಈಗ
ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತು್ತಹೋಗಿದಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದನು. ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ
ಊರುಗೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

21 ಮೋಶೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ, “ನೀನು ಫರೋಹನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅವನ ಮುಂದೆ ಮಾಡು. ಆದರೂ ನಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆಗ ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಜನಾಂಗವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಂತಿದೆ. 23 ನನ್ನ
ಮಗನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ನೀನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ಮೋಶೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದದು್ದ
24 ಮೋಶೆಯು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ

ಛತ್ರವೊಂದರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 25 ಆದರೆ
ಚಿಪೊ್ಪೕರಳು ಕಲಿ್ಲನ ಚೂರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿ ಚಮರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಶೆಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಸಿ, “ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದಾದ ಮದುವಣಿಗನಾದೆ”
ಅಂದಳು. 26 ಆಕೆ ಸುನ್ನತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ “ನೀನು ನನಗೆ
ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದಾದ ಮದುವಣಿಗನಾದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು
27 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವನಿಗೆ,

“ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿಯಾದನು. ಆರೋನನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 28 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ
ಯಾಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ತಾನು ಯಾವ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.

29 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. 30 ಆಗ ಆರೋನನು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತೆ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 31

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಜನರು
ನಂಬಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದು ತಲೆಬಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು

ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಜನರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ

ಹೋಗಿ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಸಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು’ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

2 ಆದರೆ ಫರೋಹನು, “ಯೆಹೋವನು ಯಾರು? ನಾನು ಆತನಿಗೆ
ಯಾಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ
ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಕರೆಯುವ
ಆತನನು್ನ ನಾನು ಅರಿಯೆನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೋ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೋ ಸಂಹರಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ಮೋಶೆ ಆರೋನರೇ,
ನೀವು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ! 5 ಇಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ನೀವು
ತಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫರೋಹನು ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ
6 ಅದೇ ದಿನ ಫರೋಹನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳಿಗೆ, 7 “ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವರೇ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 8 ಆದರೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು
ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದಕಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ
ಹೋಗಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ.

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 4:4 45 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 5:8
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ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. 9 ಈ ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಅವರು
ಕಾಯರ್ಮಗ್ನರಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ಮೋಶೆಯ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮತು್ತ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಫರೋಹನು
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಹೋದರು. 13 ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದಗ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದರು. 14 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಜವಾಬಾ್ದರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಬಿ್ರಯ
ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೂ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

15 ಆಗ ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ನಮಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತಿ್ತ? 16 ನೀನು
ನಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ
ತಿನ್ನಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಪು್ಪ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ದೂರು ಹೇಳಿದರು.

17 ಫರೋಹನು, “ನೀವು ಸೋಮಾರಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 18

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ! ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತು. ತಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ತಮಿ್ಮಂದ
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

20 ಅವರು ಫರೋಹನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವಾಗ
ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯತಿ್ತದ್ದ ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕಂಡು, 21 “ನಮಗೆ
ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಫರೋಹನನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದೂರು
22 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ,

ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೇಡನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ? 23 ನಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಕೀಳಾಗಿ
ಕಾಣುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಈಗ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ನಾನು ನನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು; ಬಲವಂತದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 3 “ನಾನು ಯೆಹೋವನೇ.
ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಇಸಾಕನಿಗೂ ಯಾಕೋಬನಿಗೂ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ‘ಎಲ್ ಶದಾ್ದಯ್’
(ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆನು. ಅವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದರೂ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ಈಗ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು; ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಗುಲಾಮರೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲನು; ನಾನು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ‘ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು; ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8

ಇದಲ್ಲದೆ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ನಾನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವುದು. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರು
ಬಹು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವಷು್ಟ ತಾಳೆ್ಮ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 11 “ಹೋಗು, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಫರೋಹನಿಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ!
ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಯೂ ಫರೋಹನೊಡನೆಯೂ
ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು
14 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ:
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗನಾದ ರೂಬೇನನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಹನೋಕ್, ಫಲು್ಲ,
ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.
15 ಸಿಮೆಯೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೆಮೂಯೇಲ್, ಯಾಮೀನ್, ಓಹದ್, ಯಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್
ಮತು್ತ ಸೌಲ. (ಸೌಲನು ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಗನು.)
16 ಲೇವಿಯು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ವಂಶಾವಳಿ: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್
ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀ.
17 ಗೇಷೋರ್ನನಿಗೆ ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
18 ಕೆಹಾತನು ನೂರಮೂವತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಕೆಹಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
19 ಮೆರಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ.

ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಗನಾದ ಲೇವಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳು ಇವೇ.
20 ಅಮಾ್ರಮನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಅಮಾ್ರಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ
ಯೋಕೆಬೆದಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಅಮಾ್ರಮ್ ಮತು್ತ
ಯೋಕೆಬೆದಳು ಆರೋನ ಮತು್ತ ಮೋಶೆಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರು.
21 ಇಚಾ್ಹರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೋರಹ, ನೆಫೆಗ್ ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರ.
22 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೀಷಾಯೇಲ್,
ಎಲಾ್ಚಫಾನ್ ಮತು್ತ ಸಿತಿ್ರೕ.
23 ಆರೋನನು ಎಲೀಶೇಬಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು.
(ಎಲೀಶೇಬಳು ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ನಹಶೋನನ
ತಂಗಿ.) ಆರೋನನಿಗೆ ಎಲೀಶೇಬಳಲಿ್ಲ ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ,
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು.
24 ಕೋರಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಸಿ್ಸೕರ್, ಎಲಾ್ಕನಾ ಮತು್ತ
ಅಬೀಯಾಸಾಫ್. ಇವರೇ ಕೋರಹನ ಕುಲಗಳು.
25 ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಪೂಟಿಯೇಲನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು; ಆಕೆ ಫೀನೆಹಾಸನಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಗನಾದ ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರದವರು.
26 ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಸಹ ಲೇವಿ ಕುಲದವರು. “ನನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ” ಎಂದು
ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಇವರಿಗೇ. 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದವರು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರೇ.
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ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದದು್ದ
28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ಮಾತಾಡಿ, 29 “ನಾನು ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದನು.

30 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಾತುಗಾರನಲ್ಲ. ರಾಜನು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವನೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ
ಮಹಾರಾಜನಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆನು; ಆರೋನನು ಅಧಿಕೃತ
ಮಾತುಗಾರನಾಗಿರುವನು. 2 ನಾನು ನಿನಗೆ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆಗ ಅವನು
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು ಸಮ್ಮತಿಸುವನು. 3 ಆದರೆ
ನಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೂ ಅವನು
ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ನಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಭಯಂಕರವಾಗಿ
ದಂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತರುವೆನು. 5 ನಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

6 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು
ವಿಧೇಯರಾದರು. 7 ಅವರು ಫರೋಹನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ
ಮೋಶೆಗೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆರೋನನಿಗೆ ಎಂಭತ್ತ
ಮೂರು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.

ಊರುಗೋಲು ಸಪರ್ವಾಯಿತು
8 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 9 “ಫರೋಹನು

ನಿಮಗೆ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವೊಂದನು್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವನು. ಆಗ ಮೋಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಲು
ಹೇಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಬಿಸಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೋಲು ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸಪರ್ವಾಗುವುದು” ಅಂದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅದು
ಸಪರ್ವಾಯಿತು.

11 ಆಗ ರಾಜನು ತನ್ನ ವಿಧಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮಂತ್ರಗಾರರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ
ಮಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗೋಲುಗಳನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅವು ಸಪರ್ಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಆರೋನನ
ಕೋಲು ಅವರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಅವನು
ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀರು ರಕ್ತವಾದದು್ದ
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಹೃದಯ

ಮೊಂಡಾಗಿದೆ; ಅವನು ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15

ಮುಂಜಾನೆ ಅವನು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಸಪರ್ವಾಗಿ
ಮಾಪಾರ್ಟಾದ ಊರುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, 16 ‘ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಜನರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 17

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ನನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವೆನು; ಆ ನದಿಯ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗುವುದು. 18

ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯುವವು; ನದಿಯು
ಹೊಲಸಾಗುವುದು; ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನದಿಗಳ, ಕಾಲುವೆಗಳ, ಕೆರೆಗಳ
ಮತು್ತ ನೀರಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಚಾಚು’ ಎಂದು
ಹೇಳು. ಅವನು ಚಾಚಿದಾಗ ನೀರೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತವಾಗುವುದು. ಮರದ
ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಸಹ ರಕ್ತವಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು
ಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮುಂದೆ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ
ನದಿಯ ನೀರೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತವಾಯಿತು. 21 ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀನುಗಳು
ಸತ್ತವು; ನದಿಯು ಹೊಲಸಾಗತೊಡಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತವೇ
ಆಗಿತು್ತ.

22 ಮಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ
ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು. 23

ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಮೋಶೆ ಆರೋನರು
ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

24 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ
ಬಾವಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದರು.

ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಬಾಧೆ
25 ಯೆಹೋವನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳು: ‘ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ. 2 ನನ್ನ

ಜನರನು್ನ ನೀನು ಹೋಗಗೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು. 3 ನೈಲ್ ನದಿಯು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ
ಹೋಗುವುದು. ಕಪೆ್ಪಗಳು ನದಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವವು; ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಹಾಸಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನ ಜಾಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಟು್ಟನಾದುವ
ತಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು; 4 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುವವು’” ಅಂದನು.

5 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆಗಳ, ಕಾಲುವೆಗಳ ಮತು್ತ ಕೆರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಕಪೆ್ಪಗಳು ಹೊರಬರುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದಾಗ ಕಪೆ್ಪಗಳು ನೀರುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು.

7 ಮಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇರೀತಿ ಮಾಡಿ
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರು.

8 ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನನಿ್ನಂದ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲಿಂದ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲು ನಾನು ಆತನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಕಪೆ್ಪಗಳು ಯಾವಾಗ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ನಾಳೆ” ಅಂದನು.
ಮೋಶೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 11 ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋದರು.
ಫರೋಹನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಕಪೆ್ಪಗಳು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸತು್ತಹೋದವು. 14 ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ
ರಾಶಿರಾಶಿಗಳಾದವು. ದೇಶವು ದುವಾರ್ಸನೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 15 ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದನು್ನ
ಫರೋಹನು ಕಂಡು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು
ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು.
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9

ಹೇನುಗಳು
16 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ

ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೆಲದ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ
ಧೂಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೇನುಗಳಾಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೆಲದ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದ ಧೂಳು ಹೇನುಗಳಾಗಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೂ
ಜನರ ಮೇಲೂ ಏರಿಕೊಂಡವು.

18 ಮಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇರೀತಿ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಧೂಳಿನಿಂದ ಹೇನುಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇನುಗಳು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಜನರ ಮೇಲೂ
ಉಳಿದುಕೊಂಡವು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಂತಿ್ರಕರು ಫರೋಹನಿಗೆ,
“ಇದು ದೇವರ ಕಾಯರ್ವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಫರೋಹನು
ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇದಾಯಿತು.

ಹುಳಗಳು
20 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗು. ಫರೋಹನು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲಿ! 21 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವವು;
ನೆಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಇರುವವು. 22 ಆದರೆ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಡನೆ
ವತಿರ್ಸುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರು
ವಾಸಿಸುವ ಗೋಷೆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಹುಳವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನೇ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳುವ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ
ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಮಾಡುವೆನು. ಅದೇ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಹುಳಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದು ಫರೋಹನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಇಡೀ ಈಜಿಪ್ಟನೆ್ನೕ ಅವು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ದೇಶವು ಹಾಳಾಯಿತು. 25 ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ
ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರಲು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಅಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೇ? 27

ನಾವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತಾಗಲಿ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.

28 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡುವೆನು; ಆದರೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ; ಈಗ ಹೋಗಿ
ನನಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಅಂದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ನಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋದಾಗ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹುಳಗಳ ಬಾಧೆ ನಾಳೆಯಿಂದ
ಇರಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆದರೆ ಮತೆ್ತ
ನೀನು ವಂಚಿಸಿ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸದಂತೆ
ತಡೆಯಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಂದಲೂ ಅವನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಜನರಿಂದಲೂ ಹುಳಗಳನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಿದನು. ಯಾವ ಹುಳಗಳೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ
ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಹೊಲದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ವಾ್ಯಧಿ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ

ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ. 2 ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಡದೆ ಇನೂ್ನ ತಡೆದರೆ, 3 ನಾನು ಕೈಯೆತಿ್ತ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಘೋರವಾ್ಯದಿಯಿಂದ

ಸಾಯಿಸುವೆನು. 4 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಪಶುಗಳಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಮಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯಾವ ಪಶುವೂ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಇದು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಕಾಲವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ
ನಾಳೆಯೇ ಇದನು್ನ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”
ಅಂದನು.

6 ಮರುದಿನ ಯೆಹೋವನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು; ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಯಾವ ಪಶುವೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಯಾವ ಪಶುವಾದರೂ ಸತಿ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಫರೋಹನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಾದರೂ ಸತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಹುಣು್ಣಗಳು
8 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ಒಲೆಯ

ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೈತುಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಮೋಶೆಯು ಅದನು್ನ
ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಲಿ. 9 ಅದು ಧೂಳಾಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಈ ಧೂಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ
ಮನುಷ್ಯರನಾ್ನಗಲಿ ಪಶುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಾಗಿದಾಗ ಅವರ ಚಮರ್ದ
ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಒಲೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಬೂದಿಯನು್ನ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿದಾಗ ಜನರ ಮೇಲೂ
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಹುಣು್ಣಗಳಾಗತೊಡಗಿದವು. 11 ಮೋಶೆಯ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಮಾಂತಿ್ರಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಮಾಂತಿ್ರಕರ ಮೇಲೆಯೂ
ಹುಣು್ಣಗಳಾದವು. 12 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇದಾಯಿತು.

ಆಲಿಕಲು್ಲ
13 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ

ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ನನ್ನ ಜನರು
ಹೋಗಲಿ! 14 ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆಗ
ನನ್ನಂಥ ದೇವರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 15 ನಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೂ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡಬಹುದಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 17

ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವೆ; ಅವರಿಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಡದಿರುವೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ
ಸರಿಯಾಗಿ ಭೀಕರವಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ರಾಜ್ಯವು ಸಾ್ಥಪನೆಯಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ
ಬಿದಿ್ದಲ್ಲ. 19 ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು.
ಮನೆಯೊಳಗಿರದೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ್ಯರೂ ಪಶುಗಳೂ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸಾಯುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”
ಅಂದನು.

20 ಫರೋಹನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಗುಲಾಮರನೂ್ನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಆದರೆ ಇತರರು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಗುಲಾಮರನೂ್ನ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.

22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚು; ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳತೊಡಗುವುದು.
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಜನರ, ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನು, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುರಿಸಿದನು. 24

ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಭೀಕರವಾಗಿತು್ತ, ಝಗಝಗಿಸುವ ಮಿಂಚೂ
ಅದರೊಂದಿಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ
ಭೀಕರವಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಾಶಮಾಡಿತು.
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ಆಲಿಕಲು್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು;
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿತು. 26

ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗೋಷೆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

27 ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಸಾರಿ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿವಂತನು.
ನಾನೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ದೋಷಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 28 ಭಯಂಕರವಾದ
ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದವು. ಇವುಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನಾನು ಪಟ್ಟಣದಿಂದಾಚೆಗೆ
ಹೋದಕೂಡಲೇ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು, ಆಗ
ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋಗುವವು.
ಭೂಲೋಕವು ಯೆಹೋವನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆಯೆಂದು ಆಗ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 30 ಆದರೆ ನೀನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ
ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅಗಸೆಗೆ ಮೊಗೆ್ಗಯೂ ಬಾಲಿರ್ಗೆ ತೆನೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾದವು. 32 ಆದರೆ ಗೋಧಿಯೂ
ಕಡಲೆಯೂ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ನಂತರ ಆಗುವ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೈರುಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ.

33 ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು
ಪಟ್ಟಣದಾಚೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಆಗ ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋದವು;
ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

34 ಮಳೆಯೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಗುಡುಗೂ
ನಿಂತುಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡ ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತೆ್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. 35 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಹೋಗಲು
ಫರೋಹನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು.

ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಬಾಧೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ನಾನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ಅವಕಾಶವಾಗಲೆಂದು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಇತರ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು! 4 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆಯೇ ನಿನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ
ತರುವೆನು. 5 ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವು; ನೆಲವೇ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ; ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. 6 ಅವು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾತಂದಿರೂ ನೋಡಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಮಿಡತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

7 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಂದ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ
ನಾವು ಬಳಲಬೇಕು? ಇವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ. ಈಜಿಪ್್ಟ ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗಿನೂ್ನ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.
ಆದರೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ” ಅಂದನು.

9 ಮೋಶೆಯು, “ಯೌವನಸ್ಥರು, ಮುದುಕರು, ಎಲ್ಲರೂ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ
ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಜಾತೆ್ರ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಫರೋಹನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು
ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 11 ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಸಂಚುಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಕೈಯನೆ್ನತು್ತ. ಆಗ ಮಿಡತೆಗಳು ಬರುವವು! ಮಿಡತೆಗಳು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ
ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಪೈರುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಗಾಳಿಯು ಹಗಲಿರುಳು ಬೀಸಿತು. ಮುಂಜಾನೆಯಾದಾಗ
ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದವು. 14

ಮಿಡತೆಗಳು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹಾರಿಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಷು್ಟ ಮಿಡತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ;
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಮಿಡತೆಗಳು ನೆಲವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು; ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆಲವು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು.
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಗೆ ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ
ಮರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಮರಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಗಿಡಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಹಸುರಾಗಿದ್ದ ಒಂದಾದರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಫರೋಹನು ಕೂಡಲೇ ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇದೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ
‘ವಿಪತ್ತನು್ನ’ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು; ಅದು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹಾರಿಸಿತು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡತೆಯೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ
ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ದಿನ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆ
21 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆಕಾಶದ

ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು. ಆಗ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು. ಆ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜನರು ತಡವರಿಸುತಾ್ತ ನಡೆಯುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದಾಗ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆವರಿಸಿತು. ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 23 ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿತು್ತ.

24 ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ಹೋಗಿ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ದನಕರುಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಮೋಶೆಯು, “ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ
ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು; ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 26 ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆವು. ಒಂದನಾ್ನದರೂ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾವ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 28 ಫರೋಹನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗಿ
ಹೋಗು! ನೀನು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬರಕೂಡದು. ನೀನು
ಮತೆ್ತ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ

ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ಫರೋಹನಿಗೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಪತ್ತನು್ನ ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವನು;

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. 2 ನೀನು
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ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು: ‘ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ
ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.’ 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು
ಮತು್ತ ಫರೋಹನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ಮಹಾಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಇಂದು
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವೆನು. 5

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನಿಂದಿಡಿದು ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಬೀಸುವ ಸೇವಕಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನವರೆಗೂ ಇರುವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳೂ ಸಾಯುತ್ತವೆ. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಅಂಥ ಗೋಳಾಟ ಈವರೆಗೂ
ಆಗಿಲ್ಲ; ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಯಿಯೂ ಅವರಿಗೆ
ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಲಿ
ಕೇಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ನಾನು
ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುಲಾಮರೆಲ್ಲರೂ (ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು.’ ಅವರು,
‘ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ನಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವೆನು” ಅಂದನು.

9 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಅಂದನು. 10 ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು
ಈ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರು.

ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ

ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಇನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ, 2 “ಈ ತಿಂಗಳು
ನಿಮಗೆ ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವುದು. 3 ಈ

ಆಜ್ಞೆಯು ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು
ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 4 ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಿನ್ನಲು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಜನರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಿನ್ನಲು ಸಾಕಷು್ಟ
ಮಾಂಸವಿರಬೇಕು. 5 ಅದು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು
ಕುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಡಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳಂಕ
ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಈ ತಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ
ನೀವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಸಾಕಬೇಕು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 7 ಈ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
ಜನರು ಭೋಜನಮಾಡುವ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ನಿಲುವು
ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

8 “ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ಆ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರೊಡನೆ ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 9 ನೀವು ಆ ಪಶುವಿನ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಹಸಿಯಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಯಾಗಲಿ
ತಿನ್ನಬಾರದು; ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅದರ ತಲೆ, ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನೂ್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 10 ಅದರ ಮಾಂಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ಮಾಂಸವೇನಾದರೂ
ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

11 “ನೀವು ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ
ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಕೆರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಊರುಗೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಅವಸವಸರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ.

12 “ಆ ರಾತಿ್ರ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು;
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು. 13 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚರುವ ರಕ್ತವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವೆನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಆ ವಾ್ಯಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸನಾ್ಮನಿಸುವರು. 15 ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿವಸ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿರಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ
ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾವನಾದರೂ ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ,
ನೀವು ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. 16 ಈ ಹಬ್ಬದ
ಪ್ರಥಮ ಮತು್ತ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಾಗಿ
ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬಾರದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಆಹಾರ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. 17 ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನವನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿದೆ. 18

ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ
ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ತಿಂಗಳ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೇ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಹುಳಿಯೂ ಇರಬಾರದು.
ಯಾವ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯಾದರೂ ಯಾವ ವಿದೇಶಿಯನಾದರೂ ಈ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. 20 ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ಎಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಹಿರಿಯರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಸ್ಕಕಾ್ಕಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ. 22 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ತ ತುಂಬಿರುವ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದರಿ. ರಕ್ತವನು್ನ
ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚರಿ.
ಮುಂಜಾನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. 23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲಾದವುಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವನು. ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ
ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು. ಸಂಹಾರಕನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಬಂದು ಸಂಹರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ನೀವು ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. 25

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋದಾಗಲೂ
ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 26 ‘ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?’
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ, 27 ‘ಇದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದಾಟಿಹೋದನು; ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

“ಆಗ ಮೋಶೆಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.” 28 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದರು.

29 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನಿಂದಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೈದಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೆ
ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳೂ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 30 ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಎದ್ದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಹಾ ಗೋಳಾಟ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
31 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾತಿ್ರ, ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ

ಕರೆಸಿ, “ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ.
32 ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ! ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, “ನೀವು ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ನಾವೆಲಾ್ಲ ಸಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 11:3 50 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12:33
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34 ತಮ್ಮ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿಹಾಕಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಿಟಿ್ಟನ ಮುದೆ್ದಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. 35 ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 36

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

37 ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಮೆ್ಸೕಸ್ನಿಂದ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.
(ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಸೇರಿಲ್ಲ.) 38

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಕುರಿಗಳೂ ದನಕರುಗಳೂ ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದವು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಜನರು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಟರು. 39 ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿಹಾಕುವಷು್ಟ ಸಮಯವೂ ಜನರಿಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನು್ನ
ತಯಾರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟ ಮಾಡಿ ತಮೊ್ಮಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

40 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್
ವಾಸಿಸಿದರು. 41 ನಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗಳಾದ ನಂತರ, ಅದೇ
ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲಾ್ಲ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟವು. 42 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡುವ ಆ ರಾತಿ್ರ ಬಹು
ವಿಶೇಷವಾದ ರಾತಿ್ರಯಾಗಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

43 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಯಾವ ಪರದೇಶಿಯೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಊಟವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 44 ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಲಾಮನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ
ಮಾಡಬಹುದು. 45 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವವರಾಗಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಲಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟ
ಮಾಡಬಾರದು.

46 “ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪಸ್ಕದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಕೂಡದು. ಕುರಿಮರಿಯ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ
ಮುರಿಯಬಾರದು. 47 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮೂಹವು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 48 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಪರದೇಶದವನು ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಾಗುವುದರಿಂದ
ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲದವನು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡಕೂಡದು. 49

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು” ಅಂದನು.

50 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರು. 51 ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಗುಂಪುಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹೊರತಂದನು.

ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು

ನನ್ನವನೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುವು ನನ್ನದೇ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗುಲಾಮತನದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ದಿನವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ನೀವು ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. 4 ಅಬೀಬ್ ತಿಂಗಳಿನ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿರಿ. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಕಾನಾನ್ಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ವಾಸಿಸುವ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟಾ್ಟಗ ಪ್ರತಿವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನವನು್ನ
ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6 “ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೊಹೋವನ
ಘನತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟ ಇರಲೇಕೂಡದು. 8 ಈ

ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

9 “ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಆತನು ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಷರ್ ನಿಯಮಿತವಾದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

11 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರು
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನಂತರ 12 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. 13 ಚೊಚ್ಚಲು
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅದರ
ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

14 “ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ‘ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಾವು ಅಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದವು, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 15 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು ತನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. (ಯೆಹೋವನು ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು.) ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡುಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ನಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಖರೀದಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 16 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ದಾರ
ಕಟಿ್ಟದಂತಿರುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹೆ್ನಯಂತೆ
ಇರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.”

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ
17 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಫರೋಹನು

ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ
ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಯೆಹೋವನು ಅನುಮತಿ
ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಆ ರಸೆ್ತ ಬಹಳ
ಹತಿ್ತರವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋದರೆ, ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದ ಅರಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟಾ್ಟಗ ಯುದ್ಧವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೋಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು
19 ಮೋಶೆಯು ತನೊ್ನಡನೆ ಯೋಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. (ಯೋಸೇಫನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು,
ತನಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಪುತ್ರರಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.)

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು
20 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸುಕೊ್ಕೕತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏತಾಮಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ

ಹಾಕಿದರು. ಏತಾಮು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 21

ಯೆಹೋವನು ದಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಡಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರವಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು; ರಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ದಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರವಾದ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.
ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 22 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾದ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವೂ ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವೂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಅವರ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದವು.
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ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 “ಪೀಹಹೀರೋತಿನ
ಪೂವರ್ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಾಳೆ್ಚಫೋನಿಗೆ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ

ನಡುವೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ದಾರಿ ತಪಿ್ಪದರು; ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯಾವ
ಸ್ಥಳವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫರೋಹನು ಭಾವಿಸುವನು. 4 ನಾನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವನು. ಆದರೆ ನಾನು ಫರೋಹನನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು. ಇದು ನನಗೆ ಗೌರವವನು್ನ
ತರುವುದು. ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಫರೋಹನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದು್ದ
5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವರದಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ,

ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸು್ಸಗಳು
ಬದಲಾದವು. ಫರೋಹನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲು
ಬಿಟೆ್ಟವು? ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು
ತನೊ್ನಡನೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡನು. 7 ಫರೋಹನು ತನ್ನ
ಆರುನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಚಾಲಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳೊಡನೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಇತರ ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಥದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಳಪತಿ ಇದ್ದನು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಹಾಕುತಾ್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದನು.

9 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ರಾಹುತರು ಇದ್ದರು; ರಥಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಾಳೆ್ಚಫೋನಿನ ಎದುರಾಗಿ
ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವಾಗಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯದವರು
ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

10 ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಂಡು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಅವರು
ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಾ? ನಾವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ?
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಸಮಾಧಿಗಳಿದ್ದವು. 12 ನಾವು ನಿನಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ, ‘ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ನಾವು
ಇಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಬಿಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದವು. ನಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ಅಲೆ್ಲೕ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ!
ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಈ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ
ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 16 ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗೋಲನು್ನ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಾಚು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು
ಇಬಾ್ಭಗವಾಗುವುದು. ಜನರು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ದಾಟಬಹುದು. 17 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವಂತೆ ನಾನು
ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು
ಫರೋಹನಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ರಾಹುತರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ರಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು.
18 ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾನು
ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ರಾಹುತರನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು
19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಅವರ ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.
20 ಹೀಗೆ ಮೋಡವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ನಡುವೆ

ನಿಂತಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬೆಳಕಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ
ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆ ರಾತಿ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲ.

21 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿದನು; ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲವಾದ
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಗಾಳಿಯು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ
ಬೀಸಿತು. ಸಮುದ್ರವು ಇಬಾ್ಭಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲವಾಯಿತು.
22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿದರು. ನೀರು
ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು. 23 ಆಗ
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ರಥಗಳೊಡನೆ ಮತು್ತ ರಾಹುತರೊಡನೆ
ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 24 ಬೆಳಗಿನ
ಜಾವ ಇನೂ್ನ ಮೊಬಿ್ಬರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರವಾದ
ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಮಾಡಿದನು. 25 ರಥಗಳ ಚಕ್ರಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ
ಅಂಟಿಕೊಂಡವು. ರಥಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು “ನಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಹೋವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

26 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚು; ನೀರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ರಾಹುತರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮೊದಲು, ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿದನು. ನೀರು ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿತು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನೀರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಬಹಳವಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. 28 ನೀರು ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಹುತರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದ ಫರೋಹನ
ಸೈನ್ಯವೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

29 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿದರು.
ನೀರು ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು. 30

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. 31 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿ ಆತನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು.

ಮೋಶೆಯ ಗೀತೆ

ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ
ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡತೊಡಗಿದರು:
“ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡುವೆನು.

ಆತನು ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಸವಾರರನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಬಲವೂ ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಯಾಹುವೇ; ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

ಆಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ಮತು್ತ ನಾನು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು.
ನಾನು ಆತನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

3 ಯೆಹೋವನೇ ಯುದ್ಧವೀರನು.
ಆತನ ನಾಮಧೇಯವು ಯೆಹೋವನೇ.

4 ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಡವಿದನು;

ಫರೋಹನ ಮಹಾವೀರರನು್ನ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

5 ಸಾಗರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;
ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಂಡೆಗಳಂತೆ ಮುಳುಗಿದರು.

6 “ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಎಷೊ್ಟೕ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ವೈರಿಯನು್ನ ನುಚು್ಚನೂರು

ಮಾಡಿತು.
7 ನೀನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನಾಗಿ,
ನಿನಗೆದುರು ನಿಲು್ಲವವರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಕಿಯು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು.

8 ನೀನು ಊದಿದ ಮಹಾಗಾಳಿಯಿಂದ
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ನೀರು ಒತ್ತಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿತು.
ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಗೋಡೆಯಾಯಿತು.
ಸಾಗರಗಭರ್ದೊಳಗಿನ ಜಲವು ಗಟಿ್ಟಯಾಯಿತು.

9 “‘ನಾವು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವೆವು;
ನಾವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.

ನಾವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು’
ಎಂದುಕೊಂಡರು ವೈರಿಗಳು.

10 ಆದರೆ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಊದಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದ
ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;

ಅವರು ಸೀಸದಂತೆ
ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದರು.

11 “ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು?
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಸವೋರ್ತ್ತಮನು.
ಭಯಂಕರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಹೊಂದಿದವನೂ

ನೀನೇ.
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾತನೂ ನೀನೇ.

12 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದಾಗ
ಭೂಮಿಯು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು!

13 ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವೆ.

14 “ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಭೀತರಾಗುವರು;
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಿಸುವರು.

15 ಆಗ ಎದೋಮಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಯಭೀತರಾಗುವರು.
ಮೋವಾಬಿನ ನಾಯಕರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಕಾನಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

16 ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು
ಭಯಭೀತರಾಗುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಜನರು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ,
ನೀನು ರೂಪಿಸಿದ ಜನರು ದಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ, ಅವರು

ಬಂಡೆಯಂತೆ ಮೌನವಾಗಿರುವರು.
17 ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೂ

ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ನಡಿಸುವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ

ಕಟು್ಟ.
18 “ಯೆಹೋವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವನು!”
19 ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು, ಸವಾರರು, ರಥಗಳು

ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅವರನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ದಾಟಿದರು.

20 ಆರೋನನ ಅಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದು್ದ
ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಮತು್ತ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕುಣಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
21 ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡಿದಳು:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಾನಮಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಮಹಾಜಯಶಾಲಿಯಾದನು.

ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಾಹುತರನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿದನು…”

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿಯಾದದು್ದ
22 ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ

ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು ಶೂರಿನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 23 ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾರಾ
ಎಂಬ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಆ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹು
ಕಹಿಯಾಗಿತು್ತ. (ಆದಕಾರಣವೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಮಾರಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.)

24 ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. “ಈಗ,
ನಾವೇನು ಕುಡಿಯೋಣ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

25 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಒಂದು ಗಿಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಮೋಶೆಯು ಆ ಗಿಡವನು್ನ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರಾಯಿತು.

ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿಯಮವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಹ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. 26 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು; ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಬಳಿಕ ಜನರು ಏಲೀಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಏಲೀಮಿನಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಗೆ್ಗಗಳಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೀರಿನ ಹತಿ್ತರ ತಮ್ಮ
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಿದರು.

ದೇವರು ಆಹಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಬಳಿಕ ಅವರು ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಸಿನ್
ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಏಲೀಮಿನ ಮತು್ತ
ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ

ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. 3 ಅವರು,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ನಮಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಾಂಸವೂ ರೊಟಿ್ಟಯೂ
ಇತು್ತ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಆಹಾರವೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ರೊಟಿ್ಟ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ, ತಮಗೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು ಮಾಡುತಾ್ತರೊ
ಇಲ್ಲವೊ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. 5

ಪ್ರತಿದಿನವು ಅವರು ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಆಹಾರವಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಈ
ರಾತಿ್ರ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಆತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 7

ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ; ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಾ್ತ ಬರಲು
ನಾವೆಷ್ಟರವರು? ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆತಂದವನು
ಯೆಹೋವನೇ. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು, “ನೀವು ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಯು ದೊರಕುವುದು. ನೀವು (ಆರೋನನ ಮೇಲೂ ನನ್ನ
ಮೇಲೂ) ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೂರು ಹೇಳಲು
ನಾವೆಷ್ಟರವರು? ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂರು
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು.
ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೆರೆದು ಬನಿ್ನ: ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಗೊಣಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು”
ಅಂದನು.

10 ಅರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆರೋನನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿನೋಡಿದರು. ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದ್ದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡರು.

11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 12 “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಗೊಣಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: ‘ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ; ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂಯೋರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಆಗ ನಾನೇ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ;
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವಿರಿ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಸಾಯಂಕಾಲ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದವು.
ಜನರು ಮಾಂಸಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಜು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 14 ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿದ ನಂತರ ಮಂಜು ಕರಗಿ
ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹೋದನಂತರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತಿದ್ದ ತೆಳುವಾದ ಕಾಳುಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 15
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ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ “ಏನದು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇದು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆಹಾರ. 16 ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೆಲವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆಹಾರವನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಳತೆಮಾಡಿದಾಗ
ಅಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಮಾತ್ರ
ಆಹಾರವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

19 ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಆಹಾರವನು್ನ ಮರುದಿನಕಾ್ಕಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆದರೆ ಅವರು
ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಮರುದಿನ
ತಿನು್ನವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು; ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿಟ್ಟ
ಆಹಾರವು ಹುಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಮೋಶೆಯು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

21 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಆಹಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಎಷು್ಟ ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ಆಹಾರವು
ಕರಗಿಹೋಯಿತು.

22 ಆರನೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆರು ಸೇರಿನಷು್ಟ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ಮೋಶೆಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

23 ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸತಕ್ಕ
ವಿಶೇಷ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವಾದ ಸಬ್ಬತಾ್ತಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನೀವು
ತಯಾರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ನಾಳೆ
ಪಾ್ರತಃಕಾಲಕಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನು್ನ ಜನರು ಮರುದಿನಕಾ್ಕಗಿ
ಉಳಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಆ ಆಹಾರವು ಕೆಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು ಆ
ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

25 ಶನಿವಾರದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಸಬ್ಬತಾ್ತಗಿದೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದಕಿ್ಕರುವ ವಿಶೇಷವಾದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿನೆ್ನಯಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟಮಾಡಿರಿ. ಇಂದು ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಆಹಾರವನೂ್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 26 ನೀವು ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ವಾರದ ಏಳನೆಯ ದಿನವು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಜನರೇ, ನೀವು
ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ? 29 ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀವು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

31 ಜನರು ಈ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನು್ನ ಮನ್ನ ಎಂದು
ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಮನ್ನವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಬೀಜಗಳಂತಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ತೆಳುವಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯಂತೆ ರುಚಿಯಾಗಿತು್ತ. 32 ಮೋಶೆಯು, “ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಮೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆಹಾರವನು್ನ ನೋಡುವರು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಒಂದು ಭರಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ತುಂಬಿಸು.
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರು ನೋಡುವುದಕೋಸ್ಕರ ಇದನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34

(ನಂತರ ಆರೋನನು, ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ

ಮಾಡಿದನು. ಆರೋನನು ಮನ್ನದ ಭರಣಿಯನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.) 35 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಜನರು
ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. ಅವರು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವ ತನಕ,
ಅಂದರೆ ಕಾನಾನಿನ ಗಡಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. 36

(ಅವರು ಮನ್ನವನು್ನ ಅಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಗೋಮೆರ್ ಎಂಬ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.)

ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರು

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಸಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಲಾ್ಲ ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. ಅವರು ರೆಫೀದೀಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ
ತಂಗಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಅವನೊಡನೆ ವಾಗಾ್ವದ
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. “ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡು” ಎಂದು
ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದಂಗೆಯೆದಿ್ದರಿ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?
ಯೆಹೋವನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಜನರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು. “ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?
ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳೆಲಾ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ
ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆಯಾ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, “ಈ
ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಅವರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.

5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು.
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಜನರ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊ. ನಿನ್ನ
ಊರುಗೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀನು ನೈಲ್
ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕೋಲು ಇದಾಗಿದೆ. 6

ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಲು್ಲವೆನು. ಊರುಗೋಲಿನಿಂದ ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ; ಆಗ
ನೀರು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದು. ಆಗ ಜನರು ಕುಡಿಯಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. 7 ಮೋಶೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಸಾ್ಸ ಮತು್ತ ಮೆರೀಬಾ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಡನೆ ಇದಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಜನರು
ತಿಳಿಯಬಯಸಿದರು.

8 ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಕೆಲವು ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾಳೆ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡು. ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಗಮನಿಸುವೆನು, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಊರುಗೋಲನು್ನ
ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೆಹೋಶುವನು ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ
ಮರುದಿನ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದನು. ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ಹೂರನೂ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಹೋದರು. 11 ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಜಯಗಳಿಸಿದರು.

12 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೋಶೆಯ ತೋಳುಗಳು
ಆಯಾಸಗೊಂಡವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ
ಇಟು್ಟ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು ಮೋಶೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆರೋನನು ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು;
ಹೂರನು ಮೋಶೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಸೂಯರ್ನು
ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಹಿಡಿದರು. 13

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು.

14 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಈ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಬರೆ:
ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ನಾನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವೆನೆಂದು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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15 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಮೋಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಧ್ವಜ” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16 ಮೋಶೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದಿನಂತೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು”
ಅಂದನು.

ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಿಂದ ಸಲಹೆ

ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕನನು ಮಿದಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮೋಶೆಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ದೇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ,

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡಿಸಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಇತೊ್ರೕನನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೋಶೆಯ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚಿಪೊ್ಪೕರಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
(ಚಿಪೊ್ಪೕರಳನು್ನ ಮೋಶೆಯು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ.) 3 ಇತೊ್ರೕನನು ಮೋಶೆಯ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಮೊದಲಿನ ಮಗನ
ಹೆಸರು ಗೇಷೋರ್ಮ್. ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಮೋಶೆಯು, “ನಾನು
ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರನು್ನ
ಇಟ್ಟನು. 4 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಲೀಯೆಜೆರ್. ಇವನು
ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಮೋಶೆಯು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಸನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಬೆಟ್ಟವಾದ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತಂಗಿದಾ್ದಗ ಇತೊ್ರೕನನು
ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇತೊ್ರೕನನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ
ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

6 ಇತೊ್ರೕನನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕನ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋದನು. ಮೋಶೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಮಾತಾಡಲು ಮೋಶೆಯ
ಡೇರೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮೋಶೆ ಇತೊ್ರೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದನು. ದಾರಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ತಮಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಎಲಾ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ತೊಂದರೆ
ಬಂದೊದಗಿದ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೇಗೆ
ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಇತೊ್ರೕನನು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. 10 ಇತೊ್ರೕನನು,
“ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫರೋಹನಿಂದಲೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

11 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ

ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಈಗ ನಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಇತೊ್ರೕನನು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರು ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕನನೊಡನೆ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಲು ಬಂದರು.

13 ಮರುದಿನ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಮಾಡಲು
ತನ್ನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರು,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

14 ಮೋಶೆಯು ಜನರ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದನು್ನ ಇತೊ್ರೕನನು
ನೋಡಿ, “ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಯಾಕೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು? ಜನರು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾಕೆ
ಬರಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ದೇವರ ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತಾ್ತರೆ. 16 ಅವರೊಳಗೆ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಯಾವನು

ನಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ನಾನು ತೀಮಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ನಾನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

17 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯ ಮಾವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 18 ಈ ಕೆಲಸ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸಕರ. ಇದು ನಿನ್ನನೂ್ನ
ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಜನರನೂ್ನ ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲಾಗದು. 19 ಕೇಳು,
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
ಮಾಡಬೇಕಾದದು್ದ ಇವೇ: ಜನರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; 20

ನೀನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕು; ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು; ಜೀವಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕು; ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ನೀನು ಜನರೊಳಗೆ ದೇವಭಕ್ತರೂ
ಲಂಚಮುಟ್ಟದವರೂ ಆಗಿರುವವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವರನು್ನ ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನೂರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ
ಐವತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಹತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 22 ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ. ಬಹಳ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ವಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದರೆ,
ತೀಮಾರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ
ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರೇ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ
ಜನರು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. 23 ನೀನು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಕ್ತನಾಗುವೆ
ಮತು್ತ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕನನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 25 ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗಿಂದ ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನೂರು
ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಐವತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಹತು್ತ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು 26 ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜನರ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಈ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತರಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಮೋಶೆಯು
ಬಹು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ತೀಮಾರ್ನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮಾವನಾದ
ಇತೊ್ರೕನನನು್ನ ಬೀಳೊ್ಕಟ್ಟನು; ಇತೊ್ರೕನನು ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೊತೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟ ಮೂರನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೀನಾಯ್ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ತಲುಪಿದರು.
2 ಜನರು ರೆಫೀದೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೀನಾಯ್

ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತಂಗಿದರು.
3 ಆಗ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದನು.
ಮೋಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ಯಾಕೋಬನ ಮಹಾ ಕುಟುಂಬವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು: 4 ‘ನಾನು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನನಗೆ
ವಿಶೇಷವಾದ ಜನರಾಗುವಿರಿ. ಈ ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
6 ನೀವು ಯಾಜಕರ ರಾಜ್ಯ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ
ಜನಾಂಗವಾಗುವಿರಿ. ಮೋಶೆಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದು ಜನರ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಅವರು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು.
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ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 9

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ಕಾಮುರ್ಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತೆ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮಾತಾಡುವೆನು.
ನೀನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಲು ಇದು
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ದಿನ ಮತು್ತ
ನಾಳೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು 11

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವೆನು;
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವರು. 12 ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಗೆರೆಯನು್ನ
ಹಾಕಿ ಆ ಗೆರೆಯನು್ನ ದಾಟಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಯಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಾಗಲಿ
ಬಾಣಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯಾದರೂ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಯಾರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಕೂಡದು. ಕೊಂಬಿನ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿದಾಗ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.

14 ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಹೋದನು. ಅವನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.

15 ಆಗ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಸಂಗ ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಒಂದು ಕಾಮುರ್ಗಿಲು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬಂತು; ತುತೂ್ತರಿಯ ಮಹಾ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾದರು. 17 ಆಗ ಮೋಶೆ
ದೇವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ನಡಿಸಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 18 ಸೀನಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟವು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಬರುವ
ಹೊಗೆಯಂತೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. 19 ತುತೂ್ತರಿಯ
ಧ್ವನಿ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಮೋಶೆಯು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ದೇವರು ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದನು. ಬಳಿಕ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬರಲು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

21 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗಿ, ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಬಾರದೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸಾಯುವರು. 22

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವ ಯಾಜಕರು ಈ ವಿಶೇಷ
ಸಂದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಅವರನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು” ಅಂದನು.

23 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಬರಲಾರರು. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇರೆಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಧಳವನಾ್ನಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನೇ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿದೆಯಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ
ಆರೋನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆದರೆ ಯಾಜಕರಾಗಲಿ
ಜನರಾಗಲಿ ಬರಕೂಡದು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ನಾನು
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು

ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು:
2 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ನಡಿಸಿದವನು ನಾನೇ.
3 “ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ಆರಾಧಿಸಬಾರದು.

4 “ನೀವು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಾ್ಲಗಲಿ
ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ರೂಪವನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಬಾರದು
ಪೂಜಿಸಲೂ ಬಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನು್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡುವವರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅವರ ಮೂರು ನಾಲು್ಕ
ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ಬರಮಾಡುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿರ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು.
7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯ
ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
8 “ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. 9 ವಾರದ ಆರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಿರಿ. 10 ಆದರೆ ಏಳನೆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಂದು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ಸೇವಕಿಯರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಿದೇಶಿಯರಾಗಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬಾರದು. 11 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
12 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ನೀವು
ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ.
13 “ನೀವು ಯಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು.
14 “ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು.
15 “ನೀವು ಕದಿಯಬಾರದು.
16 “ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.
17 “ನೀವು ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶಿಸಬಾರದು. ನೀವು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಲಿ ದಾಸಿಯರನಾ್ನಗಲಿ
ಪಶುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಆಶಿಸಬಾರದು.”

ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟಿ್ಟದು
18 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗುಡುಗಿನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು;

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು; ಹೊಗೆಯು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಏರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು;
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರು.
19 ಆಗ ಜನರು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾತಾಡು; ನಾವು
ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆವು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಮಾತಾಡದಿರಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಸಾಯುವೆವು” ಅಂದರು.

20 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ,
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು
ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಮೋಶೆಯು
ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ಜನರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದೂರ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 22 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು: “ನಾನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಲು, ನೀವು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ
ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದು.”

24 “ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿಯಿಂದ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅಂಥ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. 26 ಅಲ್ಲದೆ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಜನರು ತಲೆ ಎತಿ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಹಸಾ್ಯಂಗವು ಕಾಣಿಸೀತು.”

ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬಳಿಕ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು
ಜನರಿಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ:

2 “ನೀವು ಇಬಿ್ರಯ ಗುಲಾಮನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ
ಗುಲಾಮನು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ
ಸೇವೆಮಾಡುವನು. ಆರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅವನು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವನು, ಅವನು ಏನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3

ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮನಾಗುವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಾಗಲೂ ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ
ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮನಾಗುವಾಗ
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಾಗ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 4 ಗುಲಾಮನು
ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೆ, ಆಕೆಯೂ ಆಕೆಯ
ಮಕ್ಕಳೂ ಯಜಮಾನನ ಸ್ವತಾ್ತಗುವರು. ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಾ
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವನು.

5 “ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ
ಸಂಗಡವಿರಲು ದೃಢವಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು, ‘ನಾನು ನನ್ನ
ಯಜಮಾನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದೆ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 6 ಹೀಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ಆ
ಗುಲಾಮನನು್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
ಯಜಮಾನನು ಗುಲಾಮನನು್ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮರದ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
ಯಜಮಾನನು ಗುಲಾಮನ ಕಿವಿಗೆ ಚೂಪಾದ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ರಂಧ್ರ
ಮಾಡುವನು. ಆಗ ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನಪಯರ್ಂತ ಆ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು.

7 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಗುಲಾಮಳನಾ್ನಗಿ ಮಾರಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಗುಲಾಮರಾದ ಪುರುಷರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಯಜಮಾನನು ತನಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಗುಲಾಮಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅವಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬಹುದು. (ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಅವಳನು್ನ ಮಾರಬಹುದು.)
ಅವಳನು್ನ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮಾರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಯಜಮಾನನು
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು
ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. 9 ಯಜಮಾನನು ಗುಲಾಮಳನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದರೆ,
ಅವಳನು್ನ ಗುಲಾಮಳನಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

10 “ಯಜಮಾನನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ
ಅಥವಾ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು;
ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯು ಯಾವಾ್ಯವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಲು ಹಕು್ಕ ಪಡೆದಿರುತಾ್ತಳೊ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವನು ಆಕೆಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಅವನು ಆಕೆಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಅವಳು
ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಲವನೂ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

12 “ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ, ಅವನೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆ
ಹೊಡೆದಾಗ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನೇಮಿಸಲಿರುವ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೊಡೆದವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿ. 14 ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ಕೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ದೆ್ವೕಷದಿಂದಾಗಲಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ, ಆ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

15 “ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಹೊಡೆಯುವವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

16 “ಯಾವನಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕದು್ದ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ
ಮಾರಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

17 “ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

18 “ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂದಾಗಲಿ
ಮುಷಿ್ಟಯಿಂದಾಗಲಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಪೆಟಾ್ಟದ ಮನುಷ್ಯನು
ಸಾಯದಿದ್ದರೆ, ಹೊಡೆದವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. 19

ಗಾಯಗೊಂಡವನು ಕೆಲವು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕಾದರೆ,
ಬಳಿಕ ಅವನು ಎದು್ದ ಊರುಗೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ
ನಡೆಯಬಲ್ಲವನಾದರೆ, ಹೊಡೆದವನು ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಯಗೊಂಡವನು ಕೆಲಸಮಾಡಲಾರದೆ ಹೋದ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದವನು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್
ವಾಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

20 “ಕೆಲವು ಸಲ ಯಜಮಾನರು ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಲಿ
ಗುಲಾಮಳನಾ್ನಗಲಿ ಹೊಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಸತ್ತರೆ, ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಸಾಯದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗುಣವಾದರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಜಮಾನನು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವನ
ಸ್ವತಾ್ತಗಿದಾ್ದನೆ.

22 “ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವಾಡುವಾಗ ಗಭಿರ್ಣೆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಪೆಟಾ್ಟಗಿ
ಗಭರ್ಸಾ್ರವವಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವಳಿಗೆ ದಂಡ
ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಎಷು್ಟ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅವಳ
ಗಂಡನು ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೀಮಾರ್ನಿಸುವನು.
23 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾದವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. 24 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲು್ಲ, ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೈ, ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಾಲು,
25 ಬರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬರೆ, ಗಾಯಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗಾಯ, ಏಟಿಗೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏಟು, ಈ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು.

26 “ಯಜಮಾನನು ಗುಲಾಮನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಗುಲಾಮನು
ಕುರುಡನಾದರೆ, ಆ ಗುಲಾಮನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಗುಲಾಮನ
ಅಥವಾ ಗುಲಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 27 ಯಜಮಾನನು ಗುಲಾಮನ ಬಾಯಿಗೆ
ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ, ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆ
ಗುಲಾಮನ ಹಲು್ಲ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣವಾಗಿದೆ.
ಗುಲಾಮನ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮವು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

28 “ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಪುರುಷನನಾ್ನಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದರೆ,
ಆಗ ನೀವು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಅದರ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಆದರೆ ಎತಿ್ತನ ಮಾಲೀಕನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಆ ಎತು್ತ ಜನರಿಗೆ ತಿವಿದಿದು್ದ,
ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಆಗ
ಆ ಮಾಲೀಕನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ
ಎತ್ತನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ, ಅದು
ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಮಾಲೀಕನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದರ
ಮಾಲೀಕನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಸತ್ತವನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಅವನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು. ಆಗ ಆ ಎತಿ್ತನ
ಮಾಲೀಕನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಆದರೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು
ತೀಮಾರ್ನಿಸುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು.

31 “ಎತು್ತ ಒಬ್ಬನ ಮಗನನಾ್ನಗಲಿ ಅಥಲಾ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಕೊಂದರೆ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 32 ಆದರೆ ಎತು್ತ
ಗುಲಾಮನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಪಶುವಿನ ಮಾಲೀಕನು
ಗುಲಾಮನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಎತ್ತನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಗುಲಾಮನ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ
ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

33 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕುಣಿಯೊಂದನು್ನ ತೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಪಶುವು ಬಿದು್ದ
ಸತು್ತಹೋದರೆ, 34 ಕುಣಿಯನು್ನ ತೋಡಿದವನು ಆ ಪಶುವಿಗೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಈಡುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಸತ್ತ
ಪಶುವು ಅವನದಾಗುತ್ತದೆ.

35 “ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಎತ್ತನು್ನ ಹಾದು ಕೊಂದರೆ ಆಗ
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಎತ್ತನು್ನ ಮಾರಬೇಕು. ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಮಾರಿದ್ದರಿಂದ
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎತ್ತನು್ನ
ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ
ಮೊದಲೊಮೆ್ಮ ಇತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ
ಮಾಲೀಕನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕದಿದ್ದರಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಸತ್ತ ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಎತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ
ಎತ್ತನು್ನ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

“ಒಬ್ಬನು ಎತ್ತನಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದ ಅದನು್ನ
ಕೊಯಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾರಿದರೆ, ಅವನು ತಾನು ಕದ್ದ
ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಐದು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅಥವಾ ತಾನು

ಕದ್ದ ಕುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾಲು್ಕ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 2

ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ಅವನು ಗುಲಾಮನಾಗುವನು.
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ಆದರೆ ಆ ಕಳ್ಳನು ಪಶುವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತದರೆ, ಅವನು ಕದ್ದ ಪಶುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಪಶುಗಳನು್ನ
ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಕದ್ದದು್ದ ಎತಾ್ತಗಿರಬಹುದು,
ಕತೆ್ತಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

“ಕಳ್ಳನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಾಗ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ
ಕೊಂದವನು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗುವನು.

5 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ
ಪಶುವಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ
ನೆರೆಯವನ ಹೊಲವನಾ್ನಗಲಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನಾ್ನಗಲಿ ಹಾಳು
ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

6 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಮುಳಿ್ಳನ ಪೊದೆಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಲು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವನ ನೆರೆಯವನ ಬೆಳೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ
ಧಾನ್ಯಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು
ತಾನು ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು.

7 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ
ವಸು್ತಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಇಟಿ್ಟದು್ದ, ಆ ಹಣವಾಗಲಿ ವಸು್ತಗಳಾಗಲಿ
ಕಳುವಾದರೆ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಅವನು ತಾನು ಕದ್ದವಸು್ತಗಳ
ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಆದರೆ ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ದೇವರು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಕದಿ್ದದಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ದೇವರು
ತೀಮಾರ್ನಿಸುವನು.

9 “ಕಳೆದುಹೋದ ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಕುರಿ, ಬಟೆ್ಟಬರೆ, ಅಥವಾ
ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ‘ಇದು ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾರೆಂದು
ದೇವರು ತೀಮಾರ್ನಿಸುವನು. ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ
ಕಳೆದುಹೋದ ವಸು್ತವಿನ ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

10 “ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪಶುವನು್ನ ಪೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪಶುವು
ಕತೆ್ತಯಾಗಿರಬಹುದು, ಎತಾ್ತಗಿರಬಹುದು, ಕುರಿಯಾಗಿರಬಹುದು
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಶುವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ
ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅಥವಾ ಕಳುವಾದರೆ, 11 ಆ
ನೆರೆಯವನು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ತಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಶುವಿನ
ಮಾಲೀಕನು ಈ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ನೆರೆಯವನು
ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪಶುವಿಗಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ
ಪಶುವು ಕದಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.
13 ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದರೆ,
ನೆರೆಯವನು ಸತ್ತ ಪಶುವನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತರಬೇಕು. ನೆರೆಯವನು
ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸತ್ತ ಪಶುವಿಗಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

14 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಂದ ಪಶುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಕೆ್ಕ
ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದರ ಮಾಲೀಕನು ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಗಾಯವಾದರೆ
ಅಥವಾ ಅದು ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಆ
ಪಶುವಿಗೆ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 15 ಆದರೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕನು
ಪಶುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆಗ ನೆರೆಯವನು
ಈಡುಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯವನು ಪಶುವನು್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಪಶು ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ
ಅವನು ಈಡುಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಶುವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲು
ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಬಾಡಿಗೆಯೇ ಸಾಕು.

16 “ಒಬ್ಬನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನು
ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ
ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಅವನು ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು
ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂಣರ್ ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

18 “ಮಾಟಗಾತಿರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸಬಾರದು.
19 “ಪಶುಸಂಗ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು.
20 “ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನನು್ನ ನಾಶ

ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕು.

21 “ನೀವು ಮೊದಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮೋಸಮಾಡಬಾರದು;
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗೂ ಕೇಡು
ಮಾಡಬಾರದು.

22 “ನೀವೆಂದಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಬಾರದು. 23 ನೀವು ಆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ
ಅನಾಥರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಅವರ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ,
24 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆನು; ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಧವೆಯರಾಗುವರು;
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗುವರು.

25 “ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಬಡವನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನು್ನ
ಸಾಲಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಆ ಹಣಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳಬಾರದು. ಬೇಗನೆ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಬಾರದು.
26 ಯಾವನಾದರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ
ಒತೆ್ತಯಾಗಿಟ್ಟರೆ, ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಆ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 27 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೊದಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಅದನೆ್ನೕ ಅವನು
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಚಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ
ದಯೆತೋರುವೆನು.

28 “ನೀವು ದೇವರನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ನಾಯಕರುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸಬಾರದು.

29 “ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಥಮಫಲವಾದ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ನೀವು ಅದನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

“ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 30

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಚೊಚ್ಚಲಾದವುಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳಿರಲಿ. ಬಳಿಕ, ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅದನು್ನ ನನಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

31 “ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅದನು್ನ ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಲಿ.

“ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳದಿರಿ.

2 “ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿಯೆಂದು ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಮಂದಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಿ.

3 “ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವನೆಂದು ಕರುಣಿಸಿ ಪಕ್ಷಪಾತದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ನೀಡಬಾರದು.

4 “ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದ ಎತ್ತನಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅದರ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಮಾಲೀಕನು ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

5 “ಬಹು ತೂಕದ ಹೊರೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಾಗದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ನೀವು ನಿಂತು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕತೆ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯದಾಗಿದ್ದರೂ
ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

6 “ಬಡವರಿಗೆ ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಡಕೂಡದು.

7 “ನೀವು ಮೋಸದ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ನಿರಪರಾಧಿಯೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಅಂಥ ದುಷ್ಟಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಾನು
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸೇ ವಿಧಿಸುವೆನು.

8 “ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ಲಂಚವು ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ
ಕುರುಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

9 “ನೀವು ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥರಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ವಿಶೇಷ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳು
10 “ಆರು ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆಯನು್ನ

ಬೆಳೆಯಿರಿ. 11 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಬೀಳುಬಿಡಿರಿ; ಬೀಜಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ನೀವು ಏನನೂ್ನ
ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆದರೆ ಅದನು್ನ
ಬಡವರು ತಿನ್ನಲಿ. ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮೇಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ತೋಪಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

12 “ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರೂ
ಎತು್ತಗಳೂ ಕತೆ್ತಗಳೂ ವಿದೇಶಿಯರೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

13 “ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ ಕೂಡದು.
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14 “ಪ್ರತಿವಷರ್ ನೀವು ಮೂರುಜಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 15

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಏಳು
ದಿನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬವು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಬೀಬ್
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಿ! ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

16 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸುಗಿ್ಗಯ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ
ಜಾತೆ್ರಯು ಆರಂಭವಾಗುವುದು.

“ಇದಲ್ಲದೆ ಫಲಸಂಗ್ರಹ ಜಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ವಷಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಲತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುವುದು.

17 “ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಮೂರು ಸಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು
ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

18 “ನೀವು ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಬೆರಸಿದ ಏನನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ
ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು;
ಮರುದಿನದವರೆಗೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

19 “ಸುಗಿ್ಗ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು.

“ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಬಾರದು.”

20 “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಈ
ದೂತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು; ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು. 21 ದೂತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆಯೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಅವಿಧೇಯರಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯು ಇರುತ್ತದೆ. 22 ಆತನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೀವು
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಶತು್ರವಾಗಿರುವೆನು; ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಕೇಡುಮಾಡುವೆನು.

23 “ನನ್ನ ದೂತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಅಮೋರಿಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ನಾನು
ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೋಲಿಸುವೆನು.

24 “ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಸಾ್ಮರಕ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಬೇಕು. 25 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ಎಲಾ್ಲ
ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 26 ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತರಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

27 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಲೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಲೂ
ಓಡಿಹೋಗುವರು. 28 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೆದು್ದಂಬಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಾದ ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವುದು. 29

ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಕೂ್ರರ ಪಾ್ರಣಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವತನಕ ಅವರನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೊರದೂಡುವೆನು.

31 “ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಪಶಿ್ಚಮ ಗಡಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸಮುದ್ರವಾಗಿರುವುದು (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ) ಮತು್ತ
ಪೂವರ್ ಗಡಿಯು ಅರೇಬಿಯಾ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿರುವುದು.
ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು
ಮಾಡುವೆನು; ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟವಿರಿ.

32 “ನೀವು ಆ ಜನರೊಡನೆಯಾಗಲಿ ಅವರ
ದೇವರುಗಳೊಡನೆಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಅವರನು್ನ

ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ
ಪೂಜೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಉರುಲಾಗುವುದು.”

ದೇವರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು, ಆರೋನ, ನಾದಾಬ,
ಅಬೀಹೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿಬಂದು ದೂರದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. 2 ಬಳಿಕ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು;
ಬೇರೆಯವರು ಬರಕೂಡದು; ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನೂ್ನ
ಏರಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಒಂದೇ
ಸ್ವರದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅವನು ಬೇಗನೆ
ಎದು್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಭಾಗದ ಹತಿ್ತರ, ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಂಬಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 5 ಬಳಿಕ
ಮೋಶೆಯು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಾಗಿಯೂ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

6 ಮೋಶೆಯು ಈ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ ಬೋಗುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದನು; ಉಳಿದ
ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು.

7 ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಮೋಶೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಓದಿದನು. ಆಗ ಜನರು,
“ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.

8 ಆಗ ಮೋಶೆ ಯಜ್ಞಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿ, “ಈ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ರಕ್ತವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ, ಆರೋನ, ನಾದಾಬ, ಅಬೀಹೂ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದರು. 10 ಈ
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ದೇವರು
ಆಕಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಅತಿ ನಿಮರ್ಲವಾದ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯ
ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು! 11 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವದಶರ್ನ ಮಾಡಿ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಮೋಶೆ ಹೋದದು್ದ
12 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಂದು

ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು. ನಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ
ಎದು್ದನಿಂತು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 14 ಮೋಶೆಯು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ತನಕ ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಿದಾ್ದರೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸೆ್ಯಯಿದ್ದರೆ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ಭೇಟಿಯಾದದು್ದ
15 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಮೋಡವು

ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. 16 ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. ಮೋಡವು
ಆರುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ
ಮಾತಾಡಿದನು. 17 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ.
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18 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಮೋಡದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ
ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಮೋಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ನಲವತು್ತ
ದಿವಸ ಇದ್ದನು.

ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ

ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗಾಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. 3 ಜನರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟ
ಇಲಿ್ಲದೆ: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, 4 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರ,
ನಾರುಬಟೆ್ಟ, ಆಡು ಕೂದಲಿನ ಬಟೆ್ಟ, 5 ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲು,
ಉತ್ತಮ ತೊಗಲುಗಳು, ಜಾಲೀಮರ, 6 ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣ,
ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು, 7 ಏಪೋದಿಗೆ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕಚೀಲಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಗೋಮೇಧಕರತ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ರತ್ನಗಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರ
8 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ, “ಜನರು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ

ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಅವರ ನಡುವೆ
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು. 9 ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸು್ತವೂ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಮಾಡು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
10 “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸು.

ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎರಡೂವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಒಂದೂವರೆ
ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. 11

ಅದರ ಹೊರಮೈಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 12 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಎರಕಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 13 ಬಳಿಕ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 14 ಕಂಬಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. 15 ಕಂಬಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಾರದು.

16 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನವನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ
ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ,
“ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಎರಡೂವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಬಳಿಕ ಕೆರೂಬಿಯರ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ
ಆಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು.
19 ಕೃಪಾಸನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೆರೂಬಿಯನೂ್ನ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಕೆರೂಬಿಯನೂ್ನ
ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 20 ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿರಬೇಕು; ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ
ಮುಖಗಳು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು.

21 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನವನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು; ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು.
22 ನಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

ಮೇಜು
23 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಜು

ಎರಡು ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ
ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. 24 ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಮೇಜಿಗೆ ಹೊದಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು.
25 ಬಳಿಕ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರು ಇಂಚು ಅಗಲದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕೂ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 26 ಬಳಿಕ ನಾಲು್ಕ
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ
ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 27 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆ
ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೇಜನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 29 ತಟೆ್ಟಗಳನು್ನ,
ಚಮಚಗಳನು್ನ, ಹೂಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 30 ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡು. ಅವು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಇರಬೇಕು.

ದೀಪಸ್ತಂಭ
31 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದಿಂದ

ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬುಡವನೂ್ನ ಕಂಬವನೂ್ನ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವೆಲಾ್ಲ ಅಖಂಡವಾಗಿದು್ದ
ಪುಷ್ಪಪಾತೆ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು.

32 “ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು
ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿರಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಬಾದಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರುಮೂರು
ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಅಲಂಕಾರಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಪುಷ್ಪಪಾತೆ್ರಯೂ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವೂ ಇರಬೇಕು. ಆರು
ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 34 ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ
ಪುಷ್ಪಪಾತೆ್ರಗಳೂ ಪುಷ್ಪಗಳೂ ಇರುವ ಬಾದಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತೆ
ನಾಲು್ಕ ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರಗಳು ಇರಬೇಕು. 35 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು
ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಪುಷ್ಪಪಾತೆ್ರಯಿರಬೇಕು. 36 ಪುಷ್ಪಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಅಖಂಡವಾಗಿದು್ದ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿರಬೇಕು.
37 ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಣತೆಗಳು
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು. 38

ಅದರ ಬತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕತ್ತರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹರಿವಾಣಗಳನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 39 ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡು 40 ನಾನು
ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಹತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ನಾರುಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು

ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರನು ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಬೇಕು. 2

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರದೆಯ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ
ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 3 ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೋಡಿಸಿ
ಎರಡು ಭಾಗಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು
ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 4 ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು; ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದ
ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 5

ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳು
ಇರಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲೂ್ಲ
ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಜೋಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಗುಡಾರವಾಗುವುದು.

7 “ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಂದು
ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹನೊ್ನಂದು
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಗಳು ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. 8 ಈ ಎಲಾ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವು ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ
ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 9 ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಆರು
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.
ಆರನೇ ಪರದೆಯ ಅಧರ್ದಷ್ಟನು್ನ ಡೇರೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಮಡಚಬೇಕು. 10 ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಕೆಳಗಿನ
ಭಾಗದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು
ಭಾಗದ ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೋಡಿಸಲು
ಐವತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ
ಗುಡಾರವಾಗುವುದು. 12 ಈ ಗುಡಾರದ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ
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ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗುಹಾಕಬೇಕು. 13

ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಗುಡಾರದ ಪರದೆಗಳು, ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಕೆಳಗಣ
ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮೊಳದಷು್ಟ ತೂಗಾಡುವವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೇರೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. 14 ಹೊರಗಿನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಸರಿಹೊಂದುವ
ಎರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲಿನ ಚಮರ್ದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇನೊ್ನಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

15 “ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಹತು್ತಮೊಳ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ
ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 17 ಪ್ರತಿ
ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ
ಎಲಾ್ಲ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 18

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 19 ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಗದಿ್ದಗೇಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 20 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆ
ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 21 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 22 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ
ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಆರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 23 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 24

ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು. ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಳೆಯು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 25 ಗುಡಾರದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿರುವವು. ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟನ
ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಹದಿನಾರು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿರುವವು.

26 “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸು. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು
ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. 27 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಐದು ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ,
ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳು
ಇರಬೇಕು. 28 ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಮೂಲಕ
ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು.

29 “ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು;
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. 30 ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಒಳಭಾಗ
31 “ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಲು

ಉತ್ತಮವಾದ ಹುರಿನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು
ದಾರಗಳಿಂದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ
ಕಸೂತಿಹಾಕಿಸಬೇಕು. 32 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ
ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗುಹಾಕಿಸಬೇಕು. 33 ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಹಾಕಿಸಬೇಕು; ಪರದೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವುದು. 34

ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಇಡಬೇಕು.

35 “ಪರದೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ
ಮೇಜನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮೇಜು ಪರಿಶುದ್ಧ ಗುಡಾರದ
ಉತ್ತರಭಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ
ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇಜಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲು
36 “ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ

ಒಂದು ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಯನು್ನ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ದಾರಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 37 ಈ
ಪರದೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಐದು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಈ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಐದು ತಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಐದು

ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಐದು ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂರು ಮೊಳ ಎತ್ತರ
ಇರಬೇಕು. 2 ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ನಾಲು್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೂ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಾಮ್ರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು.

3 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ,
ಮುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಣಿಗೇ ಕೆಲಸದಿಂದ
ತಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಜಾಳಿಗೆಯ
ನಾಲು್ಕಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ತಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
5 ಆ ಜಾಳಿಗೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ
ಇದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಿಂದ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಇರಬೇಕು.

6 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 7 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
8 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಅಂಗಳ
9 “ಪವಿತ್ರಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ

ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿರಬೇಕು. ಈ
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉತ್ತಮ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 10

ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ತಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಕಂಬಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 11 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಹ ನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಕಂಬಿಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

12 “ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದದ
ಪರದೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ
ಇರಬೇಕು. 13 ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ
ಇರಬೇಕು. 14 ಈ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳು, ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ
ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 15 ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳು, ಮೂರು ಕಂಬಗಳು; ಮೂರು
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು.

16 “ಅಂಗಳದ ದಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದದ ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪರದೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ
ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು
ದಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ಅಲಂಕೃತವಾದ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಬುಟೇದಾರೀ ಕೆಲಸದವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
ಪರದೆಗೆ ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು. 17 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಪರದೆ ಕೋಲುಗಳೊಡನೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದಲೂ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 18 ಅಂಗಳವು ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಐವತು್ತ
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ಮೊಳ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ
ಗೋಡೆಯು ಐದು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉತ್ತಮ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 19

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ
ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಪರದೆಯ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣ
20 “ಉತ್ತಮವಾದ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉರಿಸುವ ದೀಪಕೆ್ಕ ಈ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸು. 21 ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ದೀಪವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸವಿರುವುದು. ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮೊದಲಿನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವರು.
ಇದು ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ
ಒಪ್ಪಂದವಿರುವ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ದೀಪವು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವರು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಈ
ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯಾಜಕರು ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ನಾದಾಬ,

ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬವರಿಗೂ ಹೇಳು.
ಇವರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು.

2 “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸು. ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಅವನಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಗೌರವವನೂ್ನ
ನೀಡುತ್ತವೆ. 3 ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು
ನಿಪುಣರಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಆರೋನನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಅವನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು ಈ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವನು ಯಾಜಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ದೈವನಿಣರ್ಯಕ ಪದಕ, ಏಫೋದು, ನೀಲಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಹೆಣೆದ
ಬಿಳಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಮುಂಡಾಸು ಮತು್ತ ನಡುಕಟು್ಟ. ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ವಿಶೇಷ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆರೋನನೂ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಬಹುದು. 5 ಚಿನ್ನದ
ದಾರಗಳು, ನಾರುಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.

ಏಫೋದು ಮತು್ತ ನಡುಕಟು್ಟ
6 “ಏಫೋದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳು, ನಾರಿನಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ

ಮತು್ತ ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ
ಹೆಣೆದು ತಯಾರಿಸಬೇಕು. 7 ಏಫೋದಿನ ಪ್ರತಿಭುಜದಲಿ್ಲ ಭುಜದ
ಪಟಿ್ಟಯಿರಬೇಕು. ಭುಜದ ಈ ಪಟಿ್ಟಗಳು ಏಫೋದಿನ ಎರಡು
ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು.

8 “ಇವರು ಏಫೋದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಹಳ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಣೆಯಬೇಕು. ಏಫೋದನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಈ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳು, ನಾರುಬಟೆ್ಟ,
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು.

9 “ಎರಡು ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಈ ರತ್ನಗಳ
ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಸು. 10

ಒಂದು ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ರತ್ನದ
ಮೇಲೆ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಬರೆಸು. ಹಿರಿಮಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಿ
ಮಗನವರೆಗೆ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆಸು. 11 ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸು. ಒಬ್ಬ
ಕೆಲಸಗಾರನು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿಸು. ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ರತ್ನಗಳನಿ್ನಡು. 12 ಬಳಿಕ ಈ
ಎರಡು ರತ್ನಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ ಪ್ರತಿಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಡು.
ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವಾಗ ಈ ವಿಶೇಷ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ರತ್ನಗಳು ಏಫೋದಿನ ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ.
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಈ ರತ್ನಗಳು
ಮಾಡುವವು. 13 ಏಫೋದಿನಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಉತ್ತಮ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸು. 14

ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕ
15 “ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಮಾಡಿಸು.

ಏಫೋದನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಪುಣರಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಂದ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಾರುಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ದಾರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. 16 ಅದು ಚೌಕವಾಗಿದು್ದ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 17

ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂದವಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ
ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ರತ್ನಗಳ ಮೊದಲಿನ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಪರಾಗ,
ಸ್ಪಟಿಕಗಳಿರಬೇಕು. 18 ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಂಪರಲು, ನೀಲ,
ಪಚೆ್ಚಗಳಿರಬೇಕು. 19 ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ,
ಗೋಮೇಧಕ ಮತು್ತ ಧೂಮ್ರಮಣಿಗಳಿರಬೇಕು. 20 ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ ಮತು್ತ ಬೆರುಲ್ಲ ವಜ್ರಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲಾ್ಲ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಜವೆಯ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಂತೆ
ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವಂತೆ ಈ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.

22 “ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸು. ಈ ಸರಪಣಿಗಳು ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು.
23 ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಎರಡು
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 24 ಅದರ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು
ಬಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 25

ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಂಬದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಏಫೋದಿನ
ಎರಡು ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು. 26 ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸು. ಇದು ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಒಳಗಣ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವುದು. 27 ಇನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ ಭುಜಪಟಿ್ಟಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಇರಿಸು. 28 ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ
ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ನೀಲಿದಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಈ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವು ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗಿದು್ದ
ಏಫೋದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

29 “ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ,
ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎದೆಯ
ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳಿರಬೇಕು. ಅವನು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ
ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 30 ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದೊಳಗೆ
ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಡು.
ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳು ಅವನ
ಎದೆಯ ಮೇಲಿರುವವು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿಲು್ಲವಾಗಲೆಲಾ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವನು.

ಯಾಜಕರ ಇತರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
31 “ಏಫೋದಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ

ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 32 ತಲೆಯನು್ನ ತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂದು ಮಾಡಿಸು. ಈ ಸಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣೆದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊಲಿಸು. ಈ ಬಟೆ್ಟಯು ಸಂದು ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ
ಕಾಪಾಡುವುದು. 33 ಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ದಾಳಿಂಬೆ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೇತಾಡುವಂತೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ
ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 34 ಹೀಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಮತು್ತ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ
ಎರಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ನಡುವೆ ಗೆಜೆ್ಜ ಇರಬೇಕು. 35 ಆರೋನನು
ಯಾಜಕನಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡುವಾಗ ಈ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಶಬ್ದ
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ಮಾಡುತಿ್ತರುತ್ತವೆ. ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡುವಾಗಲೂ
ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಶಬ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋನನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.

36 “ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 37 ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಲಿದಾರಕೆ್ಕ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ನೀಲಿದಾರವನು್ನ ಮುಂಡಾಸದ ಸುತ್ತಲೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯು ಮುಂಡಾಸದ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 38 ಆರೋನನು ಇದನು್ನ ತನ್ನ ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಹೀಗೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಕಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ದೋಷವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಅದನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಇವು
ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಆರೋನನು
ಇದನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶಿರದಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

39 “ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸು. ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಬುಟಿ್ಟೕದಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 40 ಆರೋನನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮುಂಡಾಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸು. ಇವು ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಮತು್ತ
ಗೌರವಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 41 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಆರೋನನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. ಬಳಿಕ
ಅವರನು್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ತೈಲದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಇದು ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದು. ಅವರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು.

42 “ಯಾಜಕರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಈ ಒಳಗಿನ ಉಡುಪುಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯವರೆಗೆ ಮುಚು್ಚವುದು. 43

ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಈ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಸಾಯುವರು. ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿವೆ.”

ಯಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವ ಆಚಾರವಿಧಿ

ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತು್ತ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಜಕರಾಗಿ

ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಅವರು
ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಾನೀಗ ಹೇಳುವೆನು. ಯಾವ
ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿಮರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 2 ಬಳಿಕ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರವಾದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ
ಹಾಕಿದ ತೆಳುವಾದ ಕಡುಬುಗಳನೂ್ನ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ
ಒಂದೇ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 3 ಬಳಿಕ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡು.

4 “ತರುವಾಯ ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವರನು್ನ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸು. 5 ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸು. ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಏಫೋದಿನೊಡನೆ ಧರಿಸತಕ್ಕ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತೊಡಿಸು. ಬಳಿಕ ಅಂದವಾದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಟು್ಟ. 6

ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸನು್ನ ಇಡು ಮತು್ತ ಮುಂಡಾಸಕೆ್ಕ
ವಿಶೇಷವಾದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. 7 ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿ.

8 “ತರುವಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. 9 ಬಳಿಕ ಅವರ
ಸೊಂಟಗಳಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಸು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು
ಯಾಜಕರಾಗಿರುವರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಯಾಜಕರಾಗಿರುವರು. ಹೀಗೆ
ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ನೀನು ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆ.

10 “ತರುವಾಯ ನೀನು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು.

ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡುವನು. 12 ತರುವಾಯ ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗು. ವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಹಚು್ಚ. ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡಕೆ್ಕ
ಸುರಿದುಬಿಡು. 13 ಬಳಿಕ ಹೋರಿಯ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಈ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡು. 14 ಬಳಿಕ
ಹೋರಿಯ ಮಾಂಸ, ಚಮರ್, ಇತರ ಭಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಇದು
ಯಾಜಕರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

15 “ತರುವಾಯ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಒಂದು ಟಗರಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು. 16

ಆ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಾಲು್ಕ
ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚೆಲು್ಲ. 17 ಬಳಿಕ ಟಗರನು್ನ ಅನೇಕ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸು. ಟಗರಿನ ಒಳಗಿನ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಇತರ
ತುಂಡುಗಳೊಡನೆ ಇಡು. 18 ತರುವಾಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಡೀ ಟಗರನು್ನ ಹೋಮಮಾಡು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳ
ವಾಸನೆಯಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವಾಗಿದೆ.

19 “ಮತೊ್ತಂದು ಟಗರಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೇಳು. 20 ಆ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಚು್ಚ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ
ಬಲಗೈಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚು್ಚ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅವರ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೊ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚು್ಚ. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚೆಲು್ಲ. 21 ತರುವಾಯ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅದನು್ನ
ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭೀಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿ ಆರೋನನ ಮೇಲೆಯೂ
ಅವನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸು. ಅವನ ಪುತ್ರರ ಮತು್ತ
ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸು. ಆಗ ಅವರು
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವರು, ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವವು.
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು.

22 “ಬಳಿಕ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. (ಇದು ಆರೋನನನು್ನ
ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯಲಿ್ಲ
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟಗರು.) ಬಾಲದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 23 ಬಳಿಕ ನೀನು ಮಾಡಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಬುಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟ,
ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ, ತೆಳುವಾದ ಒಂದು ಕಡುಬು
ಇವುಗಳನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊ. 24 ಇವುಗಳನು್ನ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿವಾಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ
ನೈವೇದಾ್ಯಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. 25 ಬಳಿಕ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟಗರಿನ ಜೊತೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿಡು. ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮವಾಗಿದು್ದ ಆತನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು.

26 “ತರುವಾಯ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
(ಆರೋನನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ
ಆಚಾರವಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟಗರು ಇದಾಗಿದೆ.)
ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. ಪಶುವಿನ ಈ ಭಾಗವು
ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಪಾಲು. 27 ಬಳಿಕ ಆರೋನನನು್ನ
ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ
ಭಾಗವನೂ್ನ ಯಾಜಕರ ಭಾಗವಾದ ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನ
ತೊಡೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಇದು ಕಾಣಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 28

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಈ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಕಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಭಾಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಸೇರಿದಾ್ದಗಿವೆ. ಅವರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಈ ಭಾಗಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಿರುತ್ತವೆ.

29 “ಆರೋನನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಅವನ ತರುವಾಯ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರೂ ಯಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಆರೋನನ
ತರುವಾಯ ಅವನ ಮಗನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗುವನು. ಅವನು

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 28:36 63 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 29:30



30

ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

31 “ಆರೋನನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಟಗರಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು. 32 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತ್ರರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಆ ಮಾಂಸವನೂ್ನ
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 33 ಅವರು
ಯಾಜಕರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅವರ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನಬಾರದು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ. 34 ಟಗರಿನ ಮಾಂಸ ಅಥವಾ
ರೊಟಿ್ಟಯೇನಾದರೂ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ
ಮಾಂಸವನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು.

35 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆರೋನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡು. ಅವರನು್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಸಮಾರಂಭವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. 36

ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು. ಇದು
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿರುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. 37

ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಸೋಂಕಿದ
ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು.

38 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ನೀನು
ವಧಿಸಬೇಕು. 39 ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತೊ್ತಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 40

ನೀನು ಮೊದಲಿನ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸುವಾಗ ಮೂರು ಸೇರು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು. ಆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಒಂದೂವರೆ
ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸು. 41 ನೀನು ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸುವಾಗಲೂ ಮೂರು ಸೇರು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಅಧರ್ ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮವಾಗಿರುವುದು.

42 “ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇದನು್ನ ಮಾಡು. ನೀನು
ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮಾತಾಡುವೆನು. 43 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು
ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು.

44 “ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆನು. ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆನು; ಆಗ ಅವರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ನನಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುವರು. 45 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವೆನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 46 ನಾನು ಅವರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ.”

ಧೂಪವೇದಿಕೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸು. 2

ಈ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಳ ಉದ್ದ,
ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲ, ಎರಡು ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. ಅದರ
ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲೂ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳಿರಬೇಕು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. 3

ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಾ್ಭಗವನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 4 ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
ಎದುರುಬದುರಾಗಿರುವ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಈ ಬಳೆಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 5

ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸು. ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಆ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸು. 6 ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯ (ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ) ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇಡು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವುದು. ಇದು ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

7 “ಆರೋನನು ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ದೀಪಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಇದನು್ನ ಮಾಡುವನು. 8 ತಿರುಗಿ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಬೇಕು. ಇದು
ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವ
ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿತ್ಯವಾದ ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆ ಇರುವುದು. 9 ಈ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಲಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಯಾವುದೇ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಲಿ ಪಾನದ್ರವ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಲಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

10 “ಆರೋನನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ
ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಆರೋನನು ಇದನು್ನ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡುವನು. ಆ ದಿನವು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ದಿನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಅತೀ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ.”

ದೇವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆ
11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಜನರಿರುತಾ್ತರೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ
ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡುಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಗನುಸಾರವಾಗಿರುವ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್
ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಕೊಡಬಾರದು; ಬಡವರು ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಬಾರದು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಯ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಈ
ಹಣವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಪ್ಪವು ಒಂದು ಮಾಗರ್ವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವರು.”

ಗಂಗಾಳ
17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 “ತಾಮ್ರದ

ಗಂಗಾಳವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ತಾಮ್ರದ ಪೀಠದ ಮೇಲಿಡು.
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಇದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಿರಿ.
ಗಂಗಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ನಡುವೆ ಇಡು. ಗಂಗಾಳದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸು. 19 ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಈ ಗಂಗಾಳದಲಿ್ಲರುವ ನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಪ್ರತಿಸಾರಿ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರುವಾಗ ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮ.
ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಇದೇ
ಕಟ್ಟಳೆಯಿರುವುದು.”

ಅಭಿಷೇಕತೈಲ
22 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23

“ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸು. ಹನೆ್ನರಡು
ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಅಚ್ಚ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅದರ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಅಂದರೆ
ಆರು ಪೌಂಡು ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ದಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಹನೆ್ನರಡು
ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಬಜೆ, 24 ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು
ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಲವಂಗಚಕೆ್ಕಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಮಾಪಕದಿಂದ ಅಳತೆಮಾಡು. ಒಂದು
ಗಾ್ಯಲನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
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25 “ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸು. 26 ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ಈ ತೈಲವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸು. 27 ಈ ತೈಲವನು್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. ಈ ತೈಲವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ತೈಲವನು್ನ
ಸುರಿ. ತೈಲವನು್ನ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. 28 ದೇವರಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೋಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿ. ಈ ತೈಲವನು್ನ ಗಂಗಾಳದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ಗಂಗಾಳದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪೀಠದ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿ. 29 ಆಗ ನೀನು
ಈ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ. ಅವುಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ.

30 “ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರನು್ನ ಈ ತೈಲದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುತಾ್ತರೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು. ಆಗ ಅವರು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಜಕರಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಬಹುದು. 31

ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. ಅದನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗಾಗಿ
ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು. 32

ಯಾರೂ ಇದನು್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ
ತೈಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ತೈಲವನು್ನ
ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ
ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ತೈಲವು ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ
ವಿಶೇಷವಾದದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 33 ಯಾವನಾದರೂ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ
ಈ ಪವಿತ್ರತೈಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಯಾಜಕನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು.”

ಧೂಪ
34 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು

ಹಾಲುಮಡಿ್ಡ, ಗುಗು್ಗಲ, ಗಂಧದ ಚೆಕೆ್ಕ ಎಂಬ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ. 35 ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬೆರೆಸು.
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಕಾರನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡು. ಈ
ಧೂಪಕೆ್ಕ ಉಪ್ಪನು್ನ ಬೆರೆಸು. ಉಪು್ಪ ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.
36 ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಪವನು್ನ ಅರೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡು. ಈ ಪುಡಿಯನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ
ನಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡು. ಈ ಧೂಪದ
ಪುಡಿಯನು್ನ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಉದೆ್ದೕಶಕಾ್ಕಗಿ ಮಾತ್ರವೇ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 37 ನೀನು ಈ
ಧೂಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಈ ಧೂಪವನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 38 ಸುವಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನು
ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಪವನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು.”

ಬೆಚಲೇಲ್ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಯಾಬ

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 2

“ನಾನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಊರಿಯ ಮಗನಾದ
ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಊರಿಯು ಹೂರನ

ಮಗನು. 3 ನಾನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ದೇವರಾತ್ಮಭರಿತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ನಿಪುಣತೆಯನೂ್ನ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4

ಬೆಚಲೇಲನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು
ಮಾಡಬಲ್ಲನು. 5 ಅವನು ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ಅಂದವಾದ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಮರಗೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ತರದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲನು.
6 ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಒಹೊಲೀಯಾಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಹೊಲೀಯಾಬನು ದಾನ್ ಕುಲದ
ಅಹೀಸಾಮಾಕನ ಮಗನು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆಲಾ್ಲ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ:

7 ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ,
ಕೃಪಾಸನ, ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು,
8 ಮೇಜು ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿನ ವಸು್ತಗಳು,
ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು,

9 ಧೂಪವೇದಿಕೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಉಪಕರಣಗಳು,
ಗಂಗಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠ.
10 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಎಲಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳು,
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳು.
11 ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿಷೇಕತೈಲ,
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪ.

ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕದು್ದ.”

ಸಬ್ಬತ್
12 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 13

“ಇದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ಇದು
ಗುರುತಾಗಿದೆ.

14 “‘ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಆಚರಿಸಿರಿ. ಆ ದಿನವನು್ನ ಬೇರೆ ದಿನದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. 15

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ವಾರದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ದಿನವು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. 16

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷ
ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದು್ದ. ಅವರು ಇದನು್ನ ಎಂದೆಂದೂ
ಮಾಡತಕ್ಕದು್ದ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 17 ಸಬ್ಬತ್ ನನಗೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ನಡುವೆ
ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುವುದು.’” ಯೆಹೋವನು ಆರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು.

18 ಹೀಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವು ದೇವರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಲಿಖಿತವಾಗಿತು್ತ.

ಚಿನ್ನದ ಬಸವ

ಬಹಳ ಸಮಯ ದಾಟಿಹೋದರೂ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆರೋನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು, “ನೋಡು, ಮೋಶೆಯು

ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ
ಅವನಿಗೇನಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

2 ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 4 ಆರೋನನು ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಎರಕಹೊಯಿ್ಯಸಿದನು.

ಬಳಿಕ ಅವರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ!
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರುಗಳು
ಇವುಗಳೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆರೋನನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬಸವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಬಳಿಕ, “ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವಿರುವುದು” ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

6 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ತಮ್ಮ
ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಿ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎದು್ದ ಕುಣಿದಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ಕೂಗಾಡಿದರು.

7 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಹೋಗು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 8 ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಸವನನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 30:25 65 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 32:8
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ಪೂಜಿಸುತಾ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರುಗಳು
ಇವುಗಳು’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಬಹಳ ಮೊಂಡರೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಅವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. 10

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ಬಳಿಕ ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು
ಮಹಾಜನಾಂಗವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡದಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ಈ ಜನರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಲಾ್ಲ. 12 ಆದರೆ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು,
‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಡ. 13 ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡಿದ ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ, ಇಸಾಕನನು್ನ, ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಜನರಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ‘ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಈ ದೇಶ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರದಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆಯಲಾ್ಲ” ಅಂದನು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗಾಗಿ ಮರುಕಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು; ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

15 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದನು. ಮೋಶೆಯೊಡನೆ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಕಲು್ಲಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 16 ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದನು.

17 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ಕೂಗಾಟವನೂ್ನ ಯೆಹೋಶುವನು
ಕೇಳಿ ಮೋಶೆಗೆ, “ಪಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಧ್ವನಿ
ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ” ಅಂದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ಅದು ಸೈನ್ಯದ ಜಯಧ್ವನಿಯಲ್ಲ. ಅದು
ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೂಗುವ ಸೈನ್ಯದ ಧ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಉತ್ಸವದ ಧ್ವನಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಮೋಶೆಯು ಪಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಚಿನ್ನದ
ಬಸವನನೂ್ನ ಜನರ ನತರ್ನವನೂ್ನ ನೋಡಿ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟನು; ಅವು
ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದುಹೋದವು. 20 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಆ
ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಅದರ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ಧೂಳಿನಂತೆ ಅರೆದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕುಡಿಸಿದನು.

21 ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನಗೇನು
ಮಾಡಿದರು? ಇಂಥಾ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾಕೆ
ಅವರನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆರೋನನು, “ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಾಪಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 23 ಅವರು
ನನಗೆ, ‘ಮೋಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಆಭರಣಗಳಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಅವರು
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಈ ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಎರಕಹೊಯೆ್ದನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

25 ಜನರು ಅಂಕೆತಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟರುವುದು ಮೋಶೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಜನರು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು; ಅವರ
ಮೂಖರ್ತನವು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಎದು್ದಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ! 26

ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಳೆಯದ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ನಿಂತು,
“ಯೆಹೋವನ ಪಕ್ಷದವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಲೇವಿ ಕುಲದವರೆಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

27 ಆಗ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ: ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಳೆಯದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ

ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ
ನೆರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಲೇವಿಕುಲದವರು ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು.
ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು. 29

ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಇಂದು ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾದಿರಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಗಂಡುಮಗನಿಗೂ ಸಹೋದರನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾದಿರಿ. ಇಂದು
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.

30 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೊ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 31 ಅಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು! ಈ
ಜನರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 32 ಅವರ ಈ ಪಾಪವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಜೀವಭಾದ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

33 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡುವ ಜನರ ಹೆಸರನು್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ
ಅಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವಲಿ್ಲಗೆ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸು. ನನ್ನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಪಾಪಮಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ
ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಾ್ಯದಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಆರೋನನಿಂದ ಬಸವನನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕೕ ಕಾರಣ.

“ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ,

ಇಸಾಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ನಾನು
ಅವರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ,
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ನಾನು ಸೋಲಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. 3

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ,
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಈ ದುಃಖದ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು
ನೊಂದುಕೊಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು: ನೀವು ಅವಿಧೇಯರಾದ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಕ್ಷಣಹೊತು್ತ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲಾ್ಲ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ. ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಾನೇ ತಿಳಿಸುವೆನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರೆಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

ತಾತಾ್ಕಲಿಕ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ
7 ಮೋಶೆಯು ಗುಡಾರವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಮೋಶೆಯು ಅದನು್ನ,
“ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಗಿದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 8 ಮೋಶೆಯು
ಆ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮೋಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಮೋಶೆಯು
ಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಎತ್ತರವಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗುಡಾರದ
ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಗುಡಾರದ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ
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ಮೇಘಸ್ತಂಭವಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಡೇರೆಗಳ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ತಲೆಬಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಮೋಶೆಯು ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಮರಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ನೂನನ ಮಗನೂ ಯೌವನಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮೋಶೆಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮೋಶೆಯು
ಗುಡಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದಾಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.

ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವನು
12 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ

ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಯಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತೕಯೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ,
‘ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 13 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸಿರುವುದಾದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ
ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೆಂದು
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊ” ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

14 ಯೆಹೋವನು “ನಾನೇ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಬರುವೆನು. ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಬರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ. 16

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನಗೂ ಈ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೊರಕಿದೆಯೆಂದು
ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನೀನು ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಬಂದರೆ, ಆಗ ನಾವು ಇದನು್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆವು.
ನೀನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಮಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು” ಅಂದನು.

18 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ, “ಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸು” ಅಂದನು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋವನು “ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ದಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು. ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ದಯೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. 20 ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ ಯಾವನೂ ಬದುಕಲಾರನು.

21 “ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ. ನೀನು ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊ. 22 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಬಂಡೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದ
ಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು; ನಾನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚು್ಚವೆನು. 23 ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಆಗ
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನು್ನ ನೋಡುವೆ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಖವು ನಿನಗೆ
ಕಾಣಿಸದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳು

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಒಡೆದುಹೋದ
ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಇನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡು. ಮೊದಲಿನ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ

ಮಾತುಗಳನೆ್ನೕ ನಾನು ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. 2 ನಾಳೆ
ಮುಂಜಾನೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕೕರಿ ಬಾ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊ. 3 ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರಕೂಡದು. ಬೆಟ್ಟದ ಯಾವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಾಗಲಿ
ಕುರಿಮಂದೆಗಳಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯಕೂಡದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಇನೆ್ನರಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ
ಬೇಗನೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಮೋಶೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಮೋಶೆಯು ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 5 ಮೋಶೆಯು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಬಂದನು.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತನು ಮತು್ತ ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕರೆದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ

ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುತಾ್ತ, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ
ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಮಹಾ
ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಭರವಸೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 7 ಯೆಹೋವನು ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ತನ್ನ ದಯೆ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಜನರು ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆತನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರ ಅಪರಾಧದ ಫಲವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಕೂಡಲೆ ಮೋಶೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದನು. 9 ಮೋಶೆಯು, “ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ದಯೆ ನನಗೆ ದೊರಕುವುದಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಬಾ. ಇವರು ಅವಿಧೇಯರಾದ ಜನರೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ಪೕಕರಿಸು”
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೇ
ಆಗಲಿ ಯಾವ ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದಂತ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಜನರು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನಾದ
ನಾನೇ ಮಹಾ ಮಹಿಮಸ್ವರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 11

ನಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳಾದ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ, ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ನಾನು
ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. 12 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ! ನೀವು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುವುದು. 13

ಅವರ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿರಿ. ಅವರು ಪೂಜಿಸುವ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿರಿ. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕಿರಿ.
14 ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. ‘ಸ್ವಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು’ ಎಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಹೆಸರು.

15 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಹಾ್ವನಿಸುವರು; ಅವರ ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. 16 ನೀವು
ಅವರ ಪುತಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವರ ಪುತಿ್ರಯರು
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅವರು
ಅದೇ ಸೇವೆಗೆ ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ.

17 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
18 “ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ನಾನು

ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನಿ್ನರಿ. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಬೀಬ್
ಮಾಸದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿರಿ.

19 “ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮೊದಲಿನ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ
ಸೇರಿದು್ದ. ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮೊದಲ ಮರಿಗಳು ನನಗೆ
ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. 20 ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು
ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಕಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಕೂಡದು.

21 “ನೀವು ವಾರದಲಿ್ಲ ಆರುದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಬಿತು್ತವ
ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

22 “ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಈ ಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ
ಗೋಧಿಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಕಾಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ ಮತು್ತ
ವಷಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.

23 “ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರುಸಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಬೇಕು.

24 “ನೀವು ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆಗಳನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಪ್ರತಿ
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ವಷರ್ ಮೂರುಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ನೀವು ಯಜ್ಞಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ
ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು;

“ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಮರುದಿನದ
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಾರದು.

26 “ನೀವು ಕೊಯು್ಯವ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.

“ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ
ಬೇಯಿಸಬಾರದು.”

27 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಮೋಶೆಯು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು
ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಿದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಆಹಾರವನಾ್ನಗಲಿ
ನೀರನಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆದನು.

ಮೋಶೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖ
29 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು

ಬಂದನು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎರಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖವು ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ಮೋಶೆಯ ಮುಖವು
ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. 31 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆರೋನನೂ ಜನನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಮೋಶೆಯು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು. 32 ಅದಾದನಂತರ,
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

33 ಮೋಶೆಯು ಜನರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡನು. 34 ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಮೋಶೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ಮೋಶೆಯ ಮುಖವು ಶುಭ್ರವಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು
ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲು ಹೋಗುವವರೆಗೆ
ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವನು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಮೋಶೆ
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು:

2 “ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ
ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವಾಗಿರುವುದು. ಆ
ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 3 ನೀವು
ವಾಸಿಸುವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರಕೆ್ಕ ವಸು್ತಗಳು
4 ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದು್ದ

ಇದುವೇ. 5 ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, 6 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪುದಾರ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟ, ಆಡಿನ ಕೂದಲು, 7

ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲು, ಕಡಲುಹಂದಿಯ ತೊಗಲು,
ಜಾಲೀಮರ, 8 ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲ ಮತು್ತ
ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ

ಇವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. 9 ಏಫೋದಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೈವನಿಣರ್ಯದ
ಪದಕದಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ.

10 “ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರಾದ ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು
ಯಾವುವೆಂದರೆ, 11 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರ, ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಡೇರೆ,
ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳು, ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು,
ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, 12 ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆ
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳು, ಕೃಪಾಸನ ಮತು್ತ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
ಇರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆ, 13 ಮೇಜು ಮತು್ತ ಅದರ
ಕೋಲುಗಳು, ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು,
ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ನೈವೇದ್ಯರೊಟಿ್ಟ, 14 ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ದೀಪಗಳು, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣ, 15

ಧೂಪವೇದಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಕೋಲುಗಳು, ಅಭಿಷೇಕತೈಲ,
ಪರಿಮಳಧೂಪ, ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 16

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮತು್ತ ಅದರ ತಾಮ್ರದ
ಜಾಳಿಗೆ, ಕೋಲುಗಳು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಗಂಗಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠ, 17 ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪರದೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಅಂಗಳದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 18 ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳು, ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳು
ಮತು್ತ ಹಗ್ಗಗಳು, 19 ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ಧರಿಸತಕ್ಕ
ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಗಳು. ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನಾದ
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜನರಿಂದ ಮಹಾಕಾಣಿಕೆ
20 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ

ಹೊರಟುಹೋದರು. 21 ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾಯಾರ್ರು
ಬಯಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ, ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳು ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 22 ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ತಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡಗ, ಮೂಗುತಿ, ಉಂಗುರ, ಕಂಠಮಾಲೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ.

23 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ತಂದನು.
ಯಾರಲಿ್ಲ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲಾಗಲಿ ಕಡಲುಹಂದಿಯ
ತೊಗಲಾಗಲಿ ಇದ್ದವೋ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 24 ಬೆಳಿ್ಳಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಮ್ರವನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲು
ಬಯಸಿದವರು ಅದನು್ನ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದರು. ಜಾಲೀಮರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 25 ನಿಪುಣರಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 26 ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದರು.

27 ನಾಯಕರು ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನ ಏಫೋದಿಗೂ
ಮತು್ತ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕಕೂ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. 28

ಜನರು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವಸು್ತಗಳು ಪರಿಮಳಧೂಪ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲ
ಮತು್ತ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

29 ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ
ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಬೆಚಲೇಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಯಾಬ
30 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೋಡಿರಿ,

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಊರಿಯ ಮಗನಾದ
ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಊರಿಯು ಹೂರನ ಮಗ. 31

ಯೆಹೋವನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ದೇವರಾತ್ಮಭರಿತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ,
ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ
ನಿಪುಣತೆಯನೂ್ನ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 32 ಅವನು
ಅಂದವಾಗಿ ನಕ್ಷೆಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರಗಳಿಂದ
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ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. 33 ಅವನು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಬಲ್ಲನು. ಬೆಚಲೇಲನು ಮರಗೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದ ಕುಶಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲನು. 34 ಇತರರಿಗೆ
ಕಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಬೆಚಲೇಲನಿಗೂ ಒಹೊಲೀಯಾಬನಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಒಹೊಲೀಯಾಬನು ದಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀಸಾಮಾಕನ ಮಗನು. 35

ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ವಿಶೇಷ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು
ಮರಗೆಲಸವನೂ್ನ ಲೋಹದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಅವರು
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಅಲಂಕೃತವಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯಿಗೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು; ಅವರು
ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

“ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಚಲೇಲನೂ ಒಹೊಲೀಯಾಬನೂ ಮತು್ತ
ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ನಿಪುಣರೂ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ

ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.”

2 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಬೆಚಲೇಲನನೂ್ನ ಒಹೊಲೀಯಾಬನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ
ನಿಪುಣರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಇವರು
ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಿ ತಂದ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ದೇವರ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜನರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 4 ಆಗ ಆ ನಿಪುಣರೆಲಾ್ಲ ತಾವು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲು
ಹೋದರು. ಅವರು, 5 “ಜನರು ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಂದಿದಾ್ದರೆ!
ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಆಗ ಮೋಶೆಯು, “ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ
ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದನೂ್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬಾರದು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪಾಳೆಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕಾಯಿತು. 7 ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಜನರು ತಂದಿದ್ದರು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರ
8 ತರುವಾಯ ನಿಪುಣರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಲು

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದರು. 9

ಪ್ರತಿ ಪರದೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 10

ಕೆಲಸಗಾರರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಪರದೆಗಳ ಎರಡು
ಭಾಗಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರು.
11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು. 12 ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಐವತು್ತ
ಕುಣಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ
ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದುರಾಗಿ
ಇರಿಸಿದರು. 13 ಬಳಿಕ ಅವರು ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಎರಡು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವು
ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಒಂದೇ ಗುಡಾರವಾಯಿತು.

14 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇನೊ್ನಂದು ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವರು
ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ ಈ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 15 ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿ ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. 16

ಕೆಲಸಗಾರರು ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು
ಭಾಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಇತರ ಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. 17 ಅವರು
ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದ ಕೊನೆಯ
ಪರದೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 18

ಕೆಲಸಗಾರರು ಎರಡು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಐವತು್ತ
ತಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಒಂದೇ

ಗುಡಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಎರಡು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲುಗಳಿಂದ
ಮಾಡಿದರು; ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಲುಹಂದಿಯ
ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರು.

20 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದರು. 21 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಹತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 22

ಎರಡು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಡ್ಡಕಂಬಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. 23 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 24 ಬಳಿಕ ಅವರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ
ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು
ನಿಲುವುಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. 25 ಅವರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
26 ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ನಲವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 27 ಅವರು
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಆರು
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 28 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲನ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 29 ಈ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಕೆಳಭಾಗಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು; ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಬಳೆಯು ಮೂಲೆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅವರು ಎರಡೂ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು. 30 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ
ಹದಿನಾರು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.

31 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಜಾಲೀಮರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ
ಮೊದಲಿನ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ 32 ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 33 ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಮಧ್ಯದ ಅಗುಳಿಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
34 ಅವರು ಈ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು.
ಅಗುಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು; ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು.

35 ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು
ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ
ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದರು. 36 ಅವರು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನಾಲು್ಕ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 37 ಬಳಿಕ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರವನು್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಹೆಣೆದರು. 38 ಬಳಿಕ ಅವರು ಐದು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ
ಪರದೆಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳ
ತುದಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಐದು ತಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ

ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎರಡೂವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದ
ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ

ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 2 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹೊರಗಿನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 3 ಅವನು ಚಿನ್ನದ ನಾಲು್ಕ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಬಳೆಗಳು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಿಯಲೂ್ಲ ಎರಡು
ಬಳೆಗಳಿದ್ದವು. 4 ಬಳಿಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. 6 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದು
ಎರಡೂವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲ ಇತು್ತ.
7 ಬಳಿಕ ಬೆಚಲೇಲನು ಬಂಗಾರವನು್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಕೆತಿ್ತ ಎರಡು
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ಕೆರೂಬಿಗಳ ಆಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ
ಕೃಪಾಸನದ ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 8 ಒಂದು ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ
ಕೃಪಾಸನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೃಪಾಸನಕೆ್ಕ ಜೋಡಿಸಿ
ಒಂದೇ ವಸು್ತವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 9 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಎದುರುಬದುರಾಗಿ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು.

ವಿಶೇಷ ಮೇಜು
10 ತರುವಾಯ, ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ

ಮಾಡಿದನು. ಮೇಜು ಎರಡು ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲ
ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 11 ಅವನು ಮೇಜನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು; ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 12 ಬಳಿಕ ಅವನು ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಮೂರು ಇಂಚು ಅಗಲದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಮಾಡಿದನು; ಆ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ
ಚಿನ್ನದ ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ಅವನು ನಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಿರುವ ನಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 14 ಅವನು ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಮೇಜಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಬಳೆಗಳು ಇದ್ದವು.
15 ಬಳಿಕ ಮೇಜನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದನು. ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 16 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ ತಟೆ್ಟ, ಚಮಚ, ಬೋಗುಣಿ
ಮತು್ತ ಹೂಜೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಹೂಜೆಗಳು
ಪಾನದ್ರವ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.

ದೀಪಸ್ತಂಭ
17 ಬಳಿಕ ಅವನು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಟ

ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕಂಬವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ತರುವಾಯ ಹೂವು,
ಮೊಗು್ಗ ಮತು್ತ ದಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವು
ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರವಾದ ಒಂದೇ ವಸು್ತವಾಯಿತು. 18 ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ
ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲೂ್ಲ
ಇನು್ನ ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು.
19 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು.
ಈ ಹೂವುಗಳು ಮೊಗು್ಗ, ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಬಾದಾಮಿಹೂವುಗಳಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 20 ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಕಂಬದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ನಾಲು್ಕ ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಸಹ ಮೊಗು್ಗ,
ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾದಾಮಿಯ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
21 ಕಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು
ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೊಂಬೆಗಳು
ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೂವು ಇತು್ತ.
ಆ ಹೂವಿಗೆ ಮೊಗು್ಗಗಳು ಮತು್ತ ದಳಗಳು ಇದ್ದವು. 22 ಹೂವು
ಮತು್ತ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 23 ಅವನು ಈ
ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು; ಬಳಿಕ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬತಿ್ತಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ
ಹರಿವಾಣಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು. 24 ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡು ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.

ಧೂಪವೇದಿಕೆ
25 ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದನು.

ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕವಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಒಂದು ಮೊಳ ಉದ್ದ,
ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ.
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ
ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಕೊಂಬುಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 26 ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ
ಮೇಲಾ್ಭಗವನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ
ಹೊದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27 ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಗೋಟಿನ ಕೆಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. 28

ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.

29 ತರುವಾಯ ಅವನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಕಾರರ ವಿದೆ್ಯಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

ತರುವಾಯ ಬೆಚಲೇಲನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದನು. ಈ ವೇದಿಕೆಯು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ

ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕವಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಐದು ಮೊಳ ಉದ್ದ,
ಐದು ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂರು ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 2 ಅವನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಅದರ ಮೂಲೆಗೆ
ಸೇರಿಸಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಖಂಡವಾದ ಒಂದೇ
ವಸು್ತವಿನಂತಾಯಿತು. ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 3 ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಮಡಿಕೆಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು,
ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಮುಳು್ಳಗಳು ಮತು್ತ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಮಾಡಿದನು. 4 ಬಳಿಕ ಅವನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಜಾಳಿಗೆಯು ಹೆಣಿಗೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.
ಜಾಳಿಗೆಯು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧರ್ಭಾಗದಷು್ಟ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. 5 ಬಳಿಕ ಅವನು ತಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಈ ಬಳೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೋಲುಗಳಿಂದ
ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಜಾಳಿಗೆಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 6 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 7 ಅವನು ವೇದಿಕೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. ಕೋಲುಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಅದು
ಟೊಳಾ್ಳಗಿತು್ತ.

8 ಅವನು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಗಂಗಾಳವನೂ್ನ ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ
ಮಾಡಿದನು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ದಪರ್ಣಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಳ
9 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಂಗಳವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ

ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಯ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಪರದೆಗಳು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದವು. 10 ದಕ್ಷಿಣ
ಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 11

ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ
ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ
ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ
ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

12 ಅಂಗಳದ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಐವತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಹತು್ತ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೆಯ
ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

13 ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ ಭಾಗವು ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ.
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರವು ಈ ಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ಬಾಗಿಲಿನ ಒಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ
ಇದ್ದವು. 15 ಬಾಗಿಲಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಪರದೆಗಳ
ಗೋಡೆಯು ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಗದಿ್ದೕಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 16 ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪರದೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
17 ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಹೊದಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಂಬಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಮಾಡಿದ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳಿದ್ದವು.

18 ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಂದಲೂ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.
ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಐದು ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಎತ್ತರ ಒಂದೇ
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ಆಗಿತು್ತ. 19 ಪರದೆಗಳಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ ತಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
20 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಗೂಟಗಳು ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ
ಪರದೆಗಳ ಗೂಟಗಳು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

21 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುಡಾರವಾದ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಬೇಕೆಂದು
ಮೋಶೆಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಪಟಿ್ಟಯು
ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಈತಾಮಾರನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಯೆಹೂದಕುಲದ ಹೂರನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆದ
ಬೆಚಲೇಲನು ಮಾಡಿದನು. 23 ದಾನ್ಕುಲದ ಅಹೀಸಾಮಾಕನ
ಮಗನಾದ ಒಹೊಲೀಯಾಬನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.
ಒಹೊಲೀಯಾಬನು ನಿಪುಣನಾದ ಕೆಲಸಗಾರನೂ ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಂದ ಬುಟೇದಾರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು.

24 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಂಗಾರವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. (ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.)

25 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಗಂಡಸರು ಮೂರುಮುಕಾ್ಕಲು ಟನ್ಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು.) 26 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಲಾ ಒಂದು ಬೆಕಾ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ
ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೆಕಾ ಅಂದರೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್.) 27 ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ಅವರು ಮೂರುಮುಕಾ್ಕಲು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಗದಿ್ದಗೇಕಲಿ್ಲಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ಪೌಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. 28 ಉಳಿದ ಐವತು್ತ
ಪೌಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

29 ಇಪ್ಪತಾ್ತರುವರೆ ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ತಾಮ್ರವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 30 ಆ ತಾಮ್ರವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರದ
ಜಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವರು ತಾಮ್ರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ತಾಮ್ರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. 31 ಅದನು್ನ
ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಮತು್ತ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಮ್ರವನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ
ಗೂಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಯಾಜಕರ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳು

ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,

ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

ಏಫೋದು
2 ಅವರು ಏಫೋದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ

ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಂದಲೂ
ಮಾಡಿದರು. 3 (ಅವರು ಚಿನ್ನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು
ತೆಳುವಾದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅದನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದ್ದವಾದ ದಾರಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಿನ್ನವನು್ನ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಗೂ
ಹೆಣೆದರು. ಇದು ಬಹಳ ನಿಪುಣನಾದ ಕೆಲಸಗಾರನು ಮಾಡಿದ
ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ.) 4 ಅವರು ಏಫೋದಿನ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ ಎರಡು
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. 5 ಅವರು ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಹೆಣೆದು
ಏಫೋದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು. ಏಫೋದನು್ನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಇದನು್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಇದನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ದಾರ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

6 ಕೆಲಸಗಾರರು ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನೊಳಗೆ
ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಈ ರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. 7 ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಏಫೋದಿನ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದೇವರ
ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವಂತೆ ಈ ರತ್ನಗಳು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕ
8 ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಏಫೋದಿನಂತೆಯೇ ಇದು ಸಹ ಬುಟೇದಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ
ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 9

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಅಧರ್ ಮಡಚಿ ಚಚ ್ೌಚಕವಾದ
ಚೀಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಉದ್ದ ಮತು್ತ
ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಅಗಲ ಇತು್ತ. 10 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಂದವಾದ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟರು. ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ,
ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇದ್ದವು. 11 ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಂಪರಲು,
ನೀಲಪಚೆ್ಚಗಳು ಇದ್ದವು. 12 ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ,
ಗೋಮೇಧಕ, ಧೂಮ್ರಮಣಿಗಳು ಇದ್ದವು. 13 ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಎಲಾ್ಲ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಜವೆಯ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಂತೆ
ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ
ರತ್ನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ ಹೆಸರು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಮುದಾ್ರರತ್ನವನು್ನ ಕೆತು್ತವಂತೆ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದರು.

15 ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 16

ಕೆಲಸಗಾರರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. 17 ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದ
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರು. 18 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳ ಇನೆ್ನರಡು
ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕುಂದಣಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಇದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಏಫೋದಿನ ಎರಡು ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಇನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ ಇನೆ್ನರಡು
ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರು. ಅವರು ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ ಒಳಗಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. 20 ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ
ಏಫೋದಿನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. ಈ ಉಂಗುರಗಳು ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಕಟಿ್ಟನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದವು. 21 ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀಲಿದಾರದಿಂದ
ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏಫೋದಿನ
ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕವು
ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗಿದು್ದ ಏಫೋದಿಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಯಾಜಕರಿಗೆ ಇತರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
22 ಬಳಿಕ ಅವರು ಏಫೋದಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ

ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನಿಪುಣನಾದ ಕೆಲಸಗಾರನಿಂದ
ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವರು ಅದನು್ನ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು.
23 ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂದನು್ನ ಮಾಡಿ ಆ
ಸಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಟೆ್ಟಯನಿ್ನಟು್ಟ ಹೊಲಿದರು. ಈ
ಬಟೆ್ಟಯು ಸಂದು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿತು.

24 ತರುವಾಯ ಅವರು ಬಟೆ್ಟಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪುದಾರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ದಾಳಿಂಬೆ
ಹಣಿ್ಣನಂತಿರುವ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ತೂಗುಹಾಕಿದರು. 25 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ
ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ಕೆಳಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗು
ಹಾಕಿದರು. 26 ಹೀಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ ಗೆಜೆ್ಜಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ
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ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆಜೆ್ಜ ಇತು್ತ. ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.

27 ನಿಪುಣರಾದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಹೊಲಿದರು. ಈ ಅಂಗಿಗಳು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 28 ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದು ಮುಂಡಾಸನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಲೆಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಅಂಗಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.
29 ಬಳಿಕ ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪುದಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ
ಬಟೆ್ಟಗೆ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

30 ತರುವಾಯ ಅವರು ಪವಿತ್ರಕಿರೀಟವನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂಗಾರದಲಿ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತದರು. ಅವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ” ಎಂಬ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. 31 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ದಾರಕೆ್ಕ
ಬಿಗಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ
ನೀಲಿ ದಾರವನು್ನ ಮುಂಡಾಸಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಮೋಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದು್ದ
32 ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ

ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು. 33

ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಮೋಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಗುಡಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು. ಬಳೆಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು,
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 34 ಅವರು
ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗುಡಾರದ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು; ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು.

35 ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಕೃಪಾಸನವನೂ್ನ ಮೋಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 36 ಅವರು
ಮೇಜನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 37 ಅವರು ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಣತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಇತರ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 38 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ಪರಿಮಳಧೂಪವನೂ್ನ ಗುಡಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಮೋಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 39

ಅವರು ಅವನಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ತಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನೂ್ನ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಉಪರಕಣಗಳನೂ್ನ ಗಂಗಾಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಕೆಳಗಿರುವ ಗದಿ್ದಗೇಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮೋಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

40 ಅವರು ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ
ಅದರ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶವನು್ನ
ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಮೋಶೆಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು.

41 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಯಾಜಕನಾದ
ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಇವುಗಳೇ.

42 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರು. 43 ಮೋಶೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಸಾ್ಥಪನೆ

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2

“ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವಾದ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ

ಎತಿ್ತನಿಲಿ್ಲಸು. 3 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಇಡು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪರದೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಸು. 4 ಬಳಿಕ ಮೇಜನು್ನ
ಒಳಗೆ ತರಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅದರ
ಮೇಲಿರಿಸು. ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಇರಿಸು.

ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸು. 5

ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಂಗಾರದ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಇಡು. ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದಿರಿಸು.
ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ಇರಿಸು.

6 “ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವಾದ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ
ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇರಿಸು. 7 ಗಂಗಾಳವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇರಿಸು.
ಗಂಗಾಳದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಹಾಕಿಸು. 8 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಬಳಿಕ ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಹಾಕಬೇಕು.

9 “ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನೀನು ತೈಲವನು್ನ ಈ
ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ. 10

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸು. ಆಗ ಅದು ಬಹು
ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. 11 ಬಳಿಕ ಗಂಗಾಳವನೂ್ನ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ
ಪೀಠವನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು.

12 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆಸು. ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸು. 13 ಬಳಿಕ
ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡಿಸು. ತೈಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು. ಆಗ ಅವನು ಯಾಜಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬಹುದು. 14 ಬಳಿಕ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು.
15 ಅವರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು.
ಆಗ ಅವರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ತಲೆತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬಹುದು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು
ಯಾಜಕರಾಗುವರು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಯಾಜಕರಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವು, ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟ್ಟಕಾಲದಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 18 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಅವನು ಮೊದಲು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಂತರ,
ಮೋಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಣ ಡೇರೆಯನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಡೇರೆಗೆ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

20 ಮೋಶೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಮೋಶೆಯು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತಂದನು. ಅದನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ಹಾಕಿದನು.
ಹೀಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪರದೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಿ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. 22 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಮೇಜನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ
ಉತ್ತರಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಯನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 24 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಮೇಜಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಗುಡಾರದ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭವನಿ್ನರಿಸಿದನು. 25 ತರುವಾಯ
ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ
ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವನು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

26 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಪರದೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಅವನು
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ
ಉರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. 28 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು.

29 ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಆ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
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30 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು ಗಂಗಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ
ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟನು. ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀರನು್ನ ಗಂಗಾಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದನು. 31 ಮೋಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಗಂಗಾಳವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.
32 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

33 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಮೋಶೆಯು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ
34 ತರುವಾಯ ಮೋಡವು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ

ಕವಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 35 ಮೋಡವು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

36 ಜನರು ಯಾವಾಗ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೋಡವು
ತೋರಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಮೋಡವು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲೆದಾ್ದಗ,
ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತೊಡಗುತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಆದರೆ ಮೋಡವು
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲಿದಾ್ದಗ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಮೋಡವು ಮೇಲೇಳುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 38

ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮೋಡವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು. ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮೋಡದಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ,
ಮೋಡವನು್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
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ಯಾಜಕಕಾಂಡ

ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಣಿಕೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಾದರೆ
ನೀವು ಸಾಕಿದ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ದನವಾಗಲಿ
ಕುರಿಯಾಗಲಿ ಆಡಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು.

3 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬಯಸಿದರೆ ಆ ಪಶುವು ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಹೋರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಪಾ್ರಣಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು.

5 “ಅವನು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು; ರಕ್ತವನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕನು ಆ ಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು,
ಪಶುವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕಡಿಯಬೇಕು. 7 ಯಾಜಕರಾದ
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 8 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ
ಯಾಜಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಶುವಿನ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ತಲೆ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. 9

ಯಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಸುವಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.

10 “ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಆಡನಾ್ನಗಲಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ, ಆ ಪಾ್ರಣಿಯು ಯಾವ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಗಂಡಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 12 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು
ಆ ಪಶುವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ತಲೆ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. 13 ಯಾಜಕನು
ಪಶುವಿನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನೂ್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಭಾಗಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.

14 “ಒಬ್ಬನು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿಯು ಬೆಳೆವಕಿ್ಕಯಾಗಲಿ ಪಾರಿವಾಳದ
ಮರಿಯಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 15 ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಪಕ್ಷಿಯ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತವು
ವೇದಿಕೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಂಡಲ್ಪಡಬೇಕು. 16 ಯಾಜಕನು ಪಕ್ಷಿಯ
ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳವು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 17 ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು
ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಾರದು. ಯಾಜಕನು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.

ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

“ಒಬ್ಬನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗೋಧಿಹಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು.
ಅವನು ಈ ಹಿಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯಿದು,

ಧೂಪವನಿ್ನಡಬೇಕು. 2 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅದನು್ನ ಯಾಜಕರಾದ
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ. 3 ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಭಾಗವು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿವೆ. ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಮಪರ್ಣೆಯು
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಬೇಯಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
4 “ಒಬ್ಬನು ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯಿದು ಮಾಡಿದ
ಕಡುಬುಗಳಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 5 ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವು
ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 6 ನೀವು
ಅದನು್ನ ಚೂರುಚೂರುಗಳಾಗಿ ಮುರಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ
ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಅದು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು
ಬಾಂಡಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ವಮಾಡಿದ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅದು
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿರಬೇಕು.

8 “ನೀವು ಈ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿಡುವನು. 9 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡುವನು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ
ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ. 10

ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ
ಸೇರುವುದು. ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಈ
ನೈವೇದ್ಯವು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

11 “ನೀವು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವದನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು. ನೀವು
ಹುಳಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಹೋಮಮಾಡಬಾರದು. 12 ನೀವು ಹುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಕೂಡದು. 13

ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಪ್ರತಿ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲೂ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ
ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೆಂಬ ಉಪು್ಪ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ನಿಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.”

ಪ್ರಥಮಫಲದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು
14 “ನೀವು ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ

ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಗೋಧಿತೆನೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು.
ಅವುಗಳು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸಿ ತೆನೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಥಮಫಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿರುವುದು. 15 ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನಿ್ನಡಬೇಕು. ಅದು
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. 16 ಯಾಜಕನು ಜಜಿ್ಜದ ಧಾನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಭಾಗವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಧೂಪವನೂ್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ

“ಯಾವನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಪಶುಮಂದೆಯಿಂದ ಗಂಡುಪಶುವನಾ್ನಗಲಿ
ಹೆಣು್ಣಪಶುವನಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಅದು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿರಬೇಕು.
2 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಪಶುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 3 ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ವಪೆಯನೂ್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ತೆಗೆದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಹೋಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.

6 “ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಆಡನಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ, ಆ ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ
ದೋಷವೂ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಿರಬಹುದು.
7 ಅವನು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 8 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಪಶುವಿನ ಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ತರುವಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 9 ಅವನು
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಬಾಲದ ಮೇಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 10 ಅವನು ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಯಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 11

ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆಹಾರವಾಗುವುದು.

12 “ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಪಶು ಆಡಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಮಪಿರ್ಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 13 ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಆಡಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಆಡಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 14 ಅವನು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ
ವಪೆಯನೂ್ನ ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿತಾ್ತಶಯದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅವನು ಅದರ
ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಿತಾ್ತಶಯವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16

ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕೊಬು್ಬ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಈ
ನಿಯಮವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. ನೀವೆಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸಿದರೂ ಕೊಬ್ಬನಾ್ನಗಲಿ
ರಕ್ತವನಾ್ನಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು.”

ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
ಯಾವನಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ ಮತು್ತ

ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

3 “ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಯಾಜಕನು ತಪು್ಪಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4

ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಯಾಜಕನು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕನು ತನ್ನ
ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಪರದೆಯ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಾರಿ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 7 ಯಾಜಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲದೆ.) ಯಾಜಕನು
ಹೋರಿಯ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) 8 ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ತಂದಿರುವ ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ
ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ 9 ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ
ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅವನು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಡನೆ ಪಿತಾ್ತಶಯವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು. 10

ಯಾಜಕನು ಈ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋರಿಯ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಪಶುವಿನ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ
ಮಾಡಬೇಕು. 11 ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ಹೋರಿಯ ಚಮರ್ವನು್ನ,
ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನು್ನ, ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಮತು್ತ ತಲೆಕಾಲುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು.
ಬೂದಿಯನು್ನ ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು.

13 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಜನಾಂಗವೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಪಮಾಡುವ
ಸಿ್ಥತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದನು್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ
ಅವರು ದೋಷಿಗಳಾಗುವರು. 14 ಆ ಪಾಪದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಇಡೀ
ಜನಾಂಗದ ಪಾಪಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ತರಬೇಕು. 15 ಜನರ ಹಿರಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ತರುವಾಯ ಒಬ್ಬನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಯಾಜಕನು ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 17

ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಮುಂದೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 18

ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಾಕಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) ಯಾಜಕನು ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. (ಈ ವೇದಿಕೆಯು ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.) 19 ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು ಪಶುವಿನಿಂದ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 20 ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾಜಕನು ಜನರಿಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
21 ಯಾಜಕನು ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ಇಡೀ
ಸಮೂಹದ ಪಾಪವನು್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ.

22 “ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನಿಷೇಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದರೆ
ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ. 23 ಅಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಪಾಪದ
ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹೋತವನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು. 24 ಅಧಿಪತಿಯು
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 25

ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದು, 26 ಹೋತದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬನು್ನ

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 3:2 75 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 4:26



5

6

ಹೋಮಮಾಡುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ
ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

27 “ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನು
ನಿಷೇಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದರೆ
ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 28 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಕುರಿತು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಡನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಅವನು
ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಆಡನು್ನ ತರಬೇಕು. 29 ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಮಾಡುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 30 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಆಡಿನ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿಯಬೇಕು. 31 ಯಾಜಕನು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಡಿನ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧವಾಸನೆಯ ಹೋಮವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

32 “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ತರುವುದಾದರೆ ಅದು ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹೆಣು್ಣ
ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞವಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. 34

ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡುವ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು
ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು.
35 ಯಾಜಕನು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕುರಿಮರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ
ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಪಾಪಗಳು

“ನಾ್ಯಯಾಧಿಕಾರಿಯು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಒಬ್ಬನು
ತಾನು ಕಂಡದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ತಿಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಅವನು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

2 “ಯಾವನಾದರೂ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಡುಮೃಗ, ಪಶು, ಜಂತು
ಇವುಗಳ ಹೆಣವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಶುದ್ಧ
ವಸು್ತವನಾ್ನಗಲಿ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ತಾನು ಮುಟಿ್ಟದು್ದ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೂ ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.

3 “ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ದೇಹದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ
ಯಾವುದಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಮುಟಿ್ಟದರೂ,
ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗುವನು.

4 “ಒಬ್ಬನು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಮಾತುಕೊಟು್ಟ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗುವನು. 5 ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದಾದರೊಂದರಲಿ್ಲ ದೋಷಿಯಾದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಅವನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣ
ಮೇಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು.

7 “ಅವನು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ
ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿಯೂ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 8 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಯಾಜಕನು
ಪಕ್ಷಿಯ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿಯುವನು. ಆದರೆ ಯಾಜಕನು
ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನಾ್ನಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 9

ಯಾಜಕನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಯಾಜಕನು ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿಯಬೇಕು. ಅದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 10

ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ವಿಧಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ

ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪದಿಂದ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

11 “ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ
ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಶಕ್ತನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಅವನು ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತರಬೇಕು. ಇದು
ಅವನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿರುವುದು. ಅವನು ಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಾಕಬಾರದು. ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ
ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಬಾರದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 12 ಅವನು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಒಂದು ಹಿಡಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು
ದೇವಾಪಿರ್ತವಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡುವನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. 13 ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ
ದೋಷಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಭಾಗವು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.”

14 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 15 “ಒಬ್ಬನು
ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೀರಿ ನಡೆದು
ತಿಳಿಯದೆ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಟಗರನು್ನ
ತರಬೇಕು. ಇದು ಅವನಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗುವ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ. ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಟಗರಿನ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು.” 16 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ
ಈ ಬೆಲೆಯನು್ನ ತೆರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಬೆಲೆಯ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಟಗರನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವನು. ಆಗ
ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

17 “ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದಾದರೊಂದನು್ನ ಮಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆ ಪಾಪಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 18 ಅವನು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮತು್ತ
ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಟಗರನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಟಗರು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು
ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವನು. ಆಗ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 19 ಅವನು ದೋಷಿಯಾದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

ಬೇರೆ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಯಾವನಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಡವು ಇಟ್ಟ

ವಸು್ತವಿನ ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಳುವಿನ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಸುಳಾ್ಳಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ 3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಪಾಪಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದರೆ, 4 ಅವನು ತಾನು ಕದ್ದದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಮೋಸದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಅಡವು ಇಟು್ಟಕೊಂಡದ್ದನಾ್ನಗಲಿ
ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸು್ತವನಾ್ನಗಲಿ 5 ಸುಳಾ್ಳಣೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ವಸು್ತವನಾ್ನಗಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಜವಾದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇದನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 6 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ಮಂದೆಯಿಂದ ತಂದ
ಟಗರಾಗಿರಬೇಕು. ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರಬಾರದು.
ಅದು ಯಾಜಕನು ಹೇಳುವ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿರುವುದು. 7 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 4:27 76 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 6:7
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ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು
8 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 9 “ಆರೋನನಿಗೂ

ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು: ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ನಿಯಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವು ವೇದಿಕೆಯ ಒಲೆಯಲಿ್ಲ
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು.
ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು. 10 ಯಾಜಕನು ತನ್ನ
ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ನಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾಜಕನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು.
11 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಬೇರೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೂದಿಯನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಆದರೆ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಆರಿ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬಾರದು, ಯಾಜಕನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. 13 ಬೆಂಕಿಯು
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು; ಆರಿಹೋಗಬಾರದು.

ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
14 “ಇದು ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ: ಆರೋನನ

ಪುತ್ರರು ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 15 ಯಾಜಕನು
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುಡಬೇಕು. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.

16 “ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅವರು ಆ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17

ಹುಳಿಕಲಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡಬಾರದು. ನನಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಅದನು್ನ
ಯಾಜಕರ ಪಾಲನಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 18 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆ್ದಲಾ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ.”

ಯಾಜಕರ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ
19 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 20 “ಆರೋನನು

ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿನದಂದು ಅವನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಪುತ್ರರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ತರಬೇಕು. (ದಿನನಿತ್ಯದ
ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.) ಅವರು
ಇದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷ್ಟನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಉಳಿದಧರ್ವನು್ನ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 21 ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಟು್ಟ ಅದನು್ನ
ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ
ಮುರಿದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.

22 “ಆರೋನನ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಜಕನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ
ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಹೋಮವಾಗಬೇಕು. 23 ಯಾಜಕನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹೋಮವಾಗಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.”

ಪಾಪಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆ
24 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 25 “ಆರೋನನಿಗೆ

ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಕಟ್ಟಳೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವು ವಧಿಸಲ್ಪಡುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅದು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 26

ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ

ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 27 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವು
ತಗಲಿದ ವಸು್ತವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ; ಮುಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಪವಿತ್ರವಾಗುವನು.

“ಚಿಮಿಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವು ಯಾರ ಬಟೆ್ಟಯ
ಮೇಲಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 28 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ
ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಆ ಮಡಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ತಾಮ್ರದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರೆ,
ಆ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

29 “ಯಾಜಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಪುರುಷನಾದರೂ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದು ಬಹಳ
ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 30 ಆದರೆ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಜನರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ಆ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಯಾಜಕರು ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು

“ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು: ಅದು
ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. 2 ಯಾಜಕನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.

3 “ಯಾಜಕನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ಬಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ
ಭಾಗಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4

ಯಾಜಕನು ಅದರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಡನೆ ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5

ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದ
ಹೋಮವಾಗಿರುವುದು. ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ.

6 “ಯಾಜಕನಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದು ಬಹು
ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 7

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತಿದೆ.
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಎರಡು ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕನು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. 8 ಯಜ್ಞಮಾಡುವ
ಯಾಜಕನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ
ಪಡೆಯಬಹುದು. 9 ಪ್ರತಿ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯು ಅದನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಹಂಚಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಬಾಂಡೆ್ಲಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನು ಪಡೆಯುವನು. 10

ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳು ಆರೋನನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸೇರುವವು. ಅದು
ಒಣಗಿದ್ದರೂ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬೆರೆತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುವವು.
ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆಹಾರವನು್ನ
ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
11 “ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಯಾರಾದರೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, 12 ಅವನು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯಿದು ಮಾಡಿದ ಕಡುಬುಗಳನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಬೆರೆಸಿದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ತರಬೇಕು. 13 ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವೇ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಜ್ಞದೊಡನೆ ಅವನು ಹುಳಿಯಿರುವ
ರೊಟಿ್ಟಗಳ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾಥರ್ಗಳಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. 15

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಅದು ಸಮಪರ್ಣೆಯಾದ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ. ಅದರ
ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಮರುದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಏನೂ
ಉಳಿಸಬಾರದು.

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 6:8 77 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 7:15
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16 “ಯಾವನಾದರೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಲಿ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ, ಅವನು ಅದರ
ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17 ಆದರೆ ಈ ಯಜ್ಞಪಶುವು
ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಡಬೇಕು. 18 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅವನ
ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಯಜ್ಞವು
ಅಸಹ್ಯವಸು್ತವಾಗುವುದು. ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದವನು ಆ ಪಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

19 “ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅಶುದ್ಧವಾದ ವಸು್ತವಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವರು ಈ ಮಾಂಸವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು. ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಮಾಧಾನ
ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 20 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಾಧಾನ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು.

21 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯದೇಹದಿಂದ ಆಗಿರುವ ಅಶುದ್ಧ ವಸು್ತ,
ಅಶುದ್ಧ ಮೃಗ, ನಿಷಿದ್ಧ ವಸು್ತ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ
ಸ್ಪಶರ್ವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.”

22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀವು ದನಗಳ, ಕುರಿಗಳ ಅಥವಾ ಹೋತಗಳ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 24 ನೀವು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಸತ್ತ ಪಾ್ರಣಿಯ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಣಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಬೇರೆ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ತಿನ್ನಬಾರದು. 25 ಯಾವನಾದರೂ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿಂದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

26 “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಯ ಅಥವಾ
ಯಾವುದೇ ಪಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. 27

ಯಾವನಾದರೂ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.”

ನೈವೇದ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು
28 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 29 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಹೇಳು. ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಪಶುವನು್ನ
ತಂದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಭಾಗವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
30 ಕಾಣಿಕೆಯ ಆ ಭಾಗವು ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು.
ಅವನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎದೆಯ
ಭಾಗವನೂ್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎದೆಯ ಭಾಗವು ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇದು ನೈವೇದ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿರುವುದು. 31 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪಶುವಿನ ಎದೆಯ
ಭಾಗವು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿದೆ. 32

ನೀವು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ಸಹ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 33 ಪಶುವಿನ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಭಾಗವು
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. 34 ನೈವೇದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸುವ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಶುವಿನ ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಪಶುವಿನ ಬಲ ತೊಡೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು.”

35 ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ
ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಪಾಲನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. 36 ಯೆಹೋವನು ಯಾಜಕರನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಜನರು
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು.

37 ಅವುಗಳೇ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ, ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳ,
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ
ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ. 38 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ

ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಮೋಶೆಯಿಂದ ಯಾಜಕರ ಸಿದ್ಧತೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಜಕ
ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವನೂ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ

ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. 3 ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು. ಜನರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 5 ಆಗ
ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಯೆಹೋವನೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದನು; 7

ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು; ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು; ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದನು. ಏಫೋದನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ
ಕವಚದ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು;
ಎದೆಕವಚವನು್ನ ಬಿಗಿದನು. 8 ಅದರೊಳಗೆ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ
ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 9 ಅವನ ತಲೆಗೆ
ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಇಟ್ಟನು; ಮುಂಡಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯು ಪವಿತ್ರಕಿರೀಟವಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.

10 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 11 ಮೋಶೆಯು ಅಭಿಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು.
ಮೋಶೆಯು ತೈಲವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಮೋಶೆಯು ತೈಲವನು್ನ
ಗಂಗಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠದ ಮೇಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 12 ಬಳಿಕ
ಮೋಶೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಆರೋನನ ತಲೆಗೆ ಹೊಯಿದು
ಅವನನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನ
ಪುತ್ರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ತೊಡಿಸಿ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಬಳಿಕ ಅವರ ತಲೆಗಳಿಗೆ
ಮುಂಡಾಸಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.

14 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಆ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 15 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ
ವೇದಿಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಹೀಗೆ
ಮೋಶೆಯು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ತವನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು; ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೊಳಿಸಿದನು. 16 ಮೋಶೆಯು ಹೋರಿಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 17 ಹೋರಿಯ ಚಮರ್, ಅದರ ಮಾಂಸ
ಮತು್ತ ಅದರ ಶರೀರದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ಅವನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.

18 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಟಗರನು್ನ ತಂದನು.
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಟಗರಿನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 19 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 20

ಮೋಶೆಯು ಟಗರನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕಡಿದು ಅದರ ಒಳಗಿನ
ಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದನು; ಇಡೀ
ಟಗರನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. ಮೋಶೆಯು
ಅದರ ತಲೆ, ತುಂಡುಗಳು ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಿದನು.
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸುಗಂಧಕರವಾದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.
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22 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವಧಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡನೆಯ
ಟಗರನು್ನ ತಂದನು. ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ
ಟಗರಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 23 ಆಗ ಮೋಶೆ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಅವನ
ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಅವನ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚದನು.
24 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನ ಪುತ್ರರನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಬಲಗಿವಿಗಳ ತುದಿಗೂ
ಅವರ ಬಲಗೈಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಲಗಾಲುಗಳ
ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚದನು; ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು; 25 ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಬಾಲದ ಮೇಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬೆ್ಬಲ್ಲವನೂ್ನ
ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲ
ತೊಡೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 26 ಪ್ರತಿದಿನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಪುಟಿ್ಟಯು ಇಡಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಮೋಶೆಯು ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಡುಬನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮೋಶೆಯು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ಕೊಬಿ್ಬನ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. 27 ಬಳಿಕ
ಮೋಶೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿದನು. 28 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮೋಶೆ ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಿದನು.
ಅದು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿತು್ತ. ಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ
ಯಜ್ಞವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರವಾಗಿದೆ. 29 ಮೋಶೆ ಎದೆಯ
ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸಿದನು. ಅದು ಯಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಪಾಲಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.

30 ಮೋಶೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಅವನ ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು; ಆರೋನನ ಜೊತೆ
ಇದ್ದ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರವನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅವರ ಯಾಜಕ
ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.

31 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನೀವು ಮಾಂಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಕಾಣಿಕೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ
ರೊಟಿ್ಟಯೊಡನೆ ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ಮಾಂಸವನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 32

ಮಾಂಸವಾಗಲಿ ರೊಟಿ್ಟಯಾಗಲಿ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿರಿ.
33 ಯಾಜಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬಾರದು. 34 ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸಕಲಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಏಳು ದಿನವೂ
ಮಾಡಬೇಕು. 35 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳು ಹಗಲುರಾತಿ್ರ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ!
ಯೆಹೋವನು ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.”

36 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ಮಾಡಿದರು.

ದೇವರು ಯಾಜಕರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದನು

ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದನು. 2

ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು; “ಒಂದು
ಎಳೆಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಏನೂ ದೋಷವಿರಬಾರದು. ಹೋರಿಯನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಟಗರನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಹೋತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕರುವನೂ್ನ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕರುವೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ ಒಂದು
ವಷರ್ದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವಿರಬಾರದು.
4 ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ

ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳೊಡನೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವನು.’”

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಮೋಶೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ತಂದರು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 6 ಮೋಶೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸು.
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡು.
ಜನರು ತಂದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಎಳೆ
ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. 9 ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. ಬಳಿಕ
ಆರೋನನು ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. 10

ಆರೋನನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಮಾಡಿದನು. 11 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು
ಮಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು.

12 ನಂತರ ಆರೋನನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಆರೋನನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನು ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 13 ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನು್ನ
ಆರೋನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 14 ಆರೋನನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವಿನ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನೂ್ನ
ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು.

15 ತರುವಾಯ ಆರೋನನು ಜನರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳನು್ನ
ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೊದಲಿನ ಪಶುವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 16 ಆರೋನನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ
ಪಶುವನು್ನ ತರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
17 ಆರೋನನು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ತಂದನು. ಅವನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹೊತಾ್ತರೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವಲ್ಲದೆ
ಇದನೂ್ನ ಕೂಡ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

18 ಆರೋನನು ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾದ
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಟಗರನೂ್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು
ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆರೋನನು ಈ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು. 19

ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಇವರು ಬಾಲದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಒಳಗಿನ
ಭಾಗಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ
ಪಿತಾ್ತಶಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತಂದರು. 20 ಅವರು ಈ
ಕೊಬಿ್ಬನ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಭಾಗಗಳ
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಆರೋನನು ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 21 ಮೋಶೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಎದೆಯ
ಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲ ತೊಡೆಯನು್ನ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿದನು.

22 ತರುವಾಯ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಆರೋನನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬಂದನು.

23 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ಹೋದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. 24

ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಆನಂದದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
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ಆರೋನನ ಪುತ್ರರ ಸಾವು

ತರುವಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ನಾದಾಬ ಮತು್ತ
ಅಬೀಹು ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಧೂಪ ಹಾಕಲು ಒಂದೊಂದು
ಬಟ್ಟಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ

ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಧೂಪಹಾಕಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅವರು
ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬೆಂಕಿ
ಹೊರಟುಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

3 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಯಾಜಕರು ನನ್ನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಅವರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಸತಿ್ತದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು.

4 ಆರೋನನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಉಜಿ್ಜಯೇಲನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಮೀಶಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಸಫಾನ್. ಮೋಶೆ ಆ ಪುತ್ರರಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ
ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಮಿಶಾಯೇಲ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಸಫಾನ ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರು. ಅವರು ನಾದಾಬ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು ಎಂಬವರ
ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ನಾದಾಬ ಮತು್ತ ಅಬೀಹು ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಣೆದ
ಅಂಗಿಗಳು ಇನೂ್ನ ಅವರ ಮೃತಶರೀರಗಳ ಮೇಲಿದ್ದವು.

6 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಆರೋನನೊಡನೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಇವರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು.
ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದವರ ಬಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳು ದುಃಖಿಸಬಹುದು. 7 ಆದರೆ ನೀವು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಸಹ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಾರದು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ! ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆರೋನ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರು.

8 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, 9 “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಪುತ್ರರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ. ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. 10 ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲದ ವಸು್ತಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳ
ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆರೋನನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಇದ್ದರು. ಮೋಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಹುಳಿಯನು್ನ ಸೇರಿಸದೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 13 ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮವಾದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ಸೇರತಕ್ಕ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ
ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

14 “ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿದ ಎದೆಯ
ಭಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೊಡೆಯನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಜನರು ಆ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಎದೆಯ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ

ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಜನರು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ, ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ತೊಡೆಯ
ಭಾಗವನು್ನ ಮತು್ತ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕಾದ ಎದೆಯ
ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಪಾಲಾಗಿರುವುದು. ಅದು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ.
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳ ಆ ಭಾಗವು ಎಂದೆಂದೂ
ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಮೋಶೆಯು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ಹೋತದ
ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆಂದು ಕೇಳಿ
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರ್ರವರ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡನು. 17 ಮೋಶೆ,
“ನೀವು ಹೋತದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರ
ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಜನರ ದೋಷವನು್ನ
ಪರಿಹಾರಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 18 ಆ ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಗಡೆ
ತರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತು್ತ” ಅಂದನು.

19 ಆದರೆ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೋಡು ಈ ದಿನ ಇವರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ತಂದಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಈ ಆಪತು್ತ
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತತೊ್ತೕ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಮೋಶೆ ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನೀವು ಈ
ಪಶುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು: 3 ಕಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿರುವ

ಮತು್ತ ಮೆಲಕು ಹಾಕುವ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
4 “ಕೆಲವು ಪಶುಗಳು ಮೆಲಕು ಹಾಕುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ

ಕಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು.
ಒಂಟೆಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲಗಳು ಮತು್ತ ಮೊಲಗಳು
ಮೆಲಕುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 7 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಪಶುಗಳ
ಕಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಸೀಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಮೆಲಕು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಹಂದಿಗಳ ಗೊರಸುಗಳು
ಸೀಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೆಲಕು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು
ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 8 ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅವುಗಳ
ಮೃತಶರೀರಗಳನು್ನ ಸಹ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ!

ಸಮುದಾ್ರಹಾರದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
9 “ನೀರಿನಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ನದಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಜಲಪಾ್ರಣಿಗೆ

ರೆಕೆ್ಕಯಿದು್ದ ಮೈಯೆಲಾ್ಲ ಪರೆಪರೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 10 ಆದರೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ನದಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಜಲಪಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತು್ತ ಪರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಆ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಅಯೋಗ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅದು
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅದರ
ಮೃತಶರೀರವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಕೂಡದು. 12 ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜಲಪಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತು್ತ ಪರೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ತಿನ್ನಬಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು
13 “ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು:

ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ, ಕ ್ೌರಂಚ, 14 ಹದು್ದ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಗಿಡುಗ,
15 ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾಗೆ, 16 ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ, ಉಲೂಕ, ಕಡಲ್ಹಕಿ್ಕ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಡೇಗೆ, 17 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ, ಸಮುದ್ರಪಕ್ಷಿ, 18

ನೀರುಕೋಳಿ, ರಣಹದು್ದ, ನೀರುಕಾಗೆ, 19 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲ ವಿಧವಾದ
ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ ಮತು್ತ ಬಾವಲಿ.

ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
20 “ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳದಾ್ದಗಿ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ

ಹರಿದಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. 21 ಆದರೆ ಕೀಟಗಳು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೀಲುಗಳುಳ್ಳ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 22 ಡತೆಗಳನು್ನ,
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ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ
ಚಿಟೆ್ಟಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಸಹ
ತಿನ್ನಬಹುದು.

23 “ಆದರೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದು್ದ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಿರುವ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. 24 ಆ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 25

ಯಾವನಾದರೂ ಆ ಸತ್ತ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಎತಿ್ತದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ನಿಯಮಗಳು
26 “ಕೆಲವು ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿದ ಕಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ

ಕಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮೆಲಕು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ
ಕಾಲೊ್ಗರಸುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಅಂಗಾಲುಗಳಿಂದ
ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಅವುಗಳ
ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 28 ಯಾವನಾದರೂ ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಹರಿದಾಡುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
29 “ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಈ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ;

ಮುಂಗುಸಿ, ಇಲಿ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ದೊಡ್ಡಹಲಿ್ಲ, 30 ಹಾವರಾಣಿ,
ಮೊಸಳೆ, ಹಲಿ್ಲ, ಬಸವನಹುಳ, ಚಿಟಿ್ಟಲಿ, 31 ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹರಿದಾಡುವ ಈ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ
ಹೆಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು.

ಅಶುದ್ಧ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
32 “ಅಶುದ್ಧವಾದ ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಸತು್ತ,

ಯಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆ ವಸು್ತವು
ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅದು ಮರದ ವಸು್ತವಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ
ಚಮರ್ವಾಗಲಿ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ ಅದು ಎಂಥದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು.
ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ನಂತರ ಅದು
ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. 33 ಅಶುದ್ಧವಾದ ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸತು್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಬೋಗುಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಆ
ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದೆಲಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಆ
ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ನೀವು ಒಡೆದುಹಾಕಬೇಕು. 34 ಅಶುದ್ಧವಾದ
ಮಣಿ್ಣನ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಕೆ್ಕ ತಾಗಿದರೆ,
ಆ ಆಹಾರವು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಪಾನದ್ರವ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. 35 ಸತ್ತ
ಪಾ್ರಣಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಯಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ
ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಣಿ್ಣನ ಒಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಮಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆ ವಸು್ತಗಳು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು.

36 “ಒರತೆಯಾಗಲಿ ನೀರನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಬಾವಿಯಾಗಲಿ
ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಅಶುದ್ಧ ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 37 ಸತ್ತ
ಅಶುದ್ಧ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ನೆಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ಬೀಜ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 38

ಆದರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಅಶುದ್ಧ
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಬೀಜಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ.

39 “ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಯಾವುದೇ ಪಾ್ರಣಿ ಸತ್ತರೆ, ಅದನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 40 ಈ ಪಾ್ರಣಿಯ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಸತ್ತ
ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಎತು್ತವವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

41 “ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 42 ಹೊಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತೆವಳಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಜಂತುವನು್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವ ಜಂತುವನು್ನ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ

ಜಂತುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. 43 ಆ ಜಂತುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಲೆ ಮಾಡದಿರಲಿ. ನೀವು ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು. 44 ಯಾಕೆಂದರೆ,
ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
ಹರಿದಾಡುವ ಆ ಜಂತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 45 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು. ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಜನರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ನಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.”

46 ಎಲಾ್ಲ ಸಾಕುಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 47 ಅಶುದ್ಧವಾದ
ಮತು್ತ ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಈ
ನಿಯಮಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತು್ತ ಯಾವುದನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು
ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಬಾಣಂತಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
“ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತರೆ,

ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. ಅವಳ ತಿಂಗಳ
ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಳಾಗುವಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. 3

ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 4

ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ತನ್ನ ರಕ್ತಸಾ್ರವದಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಲು
ಮೂವತು್ತಮೂರು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಆಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಆಕೆಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
ಪೂತಿರ್ಯಾಗುವವರೆಗೆ ಆಕೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು. 5

ಆದರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರೆ, ಅವಳು ಆಕೆಯ
ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಳಾಗುವಂತೆ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. ಆಕೆಯು ರಕ್ತಸಾ್ರವದಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗಲು
ಅರವತಾ್ತರು ದಿನಗಳು ಹಿಡಿಯುವವು.

6 “ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಸಮಯ ಪೂತಿರ್ಯಾದ ನಂತರ
ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ಗಂಡುಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯು ವಿಶೇಷ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಕೆಯು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತರಬೇಕು. 7 ಆಕೆಯು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತರಲು ಶಕ್ತಳಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ತರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿಯೂ ತರಬೇಕು.
ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
ಆಗ ಆಕೆಯು ರಕ್ತಸಾ್ರವದ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಳಾಗುವಳು.
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.”

ಚಮರ್ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಊತವಾಗಲಿ
ಗುಳೆ್ಳಯಾಗಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಿ

ಮಚೆ್ಚಯು ಕುಷ್ಠರೋಗದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾಜಕರಾದ ಅವನ
ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 3 ಯಾಜಕನು
ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು.
ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಯು
ಅವನ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ.
ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

4 “ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಚೆ್ಚ
ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿರದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅದರ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಬೇರೆ
ಜನರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 5 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು
ಬದಲಾಗದೆ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾಜಕನು
ಕಂಡರೆ, ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತರ
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ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 6 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯಾಜಕನು
ಮತೆ್ತ ಅವನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಚೆ್ಚಯು ಕೇವಲ ಗುಳೆ್ಳಯಾಗಿದೆ. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು.

7 “ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಗುಳೆ್ಳಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಹರಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕು. 8

ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಗುಳೆ್ಳಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದರೆ,
ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ.

9 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠವಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 10 ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದ ಊತವಿದ್ದರೆ,
ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವು ಊತದಿಂದ ಹಸಿಯಾಗಿ
ಕಂಡರೆ, 11 ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ. ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

12 “ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಚಮರ್ರೋಗವು ಒಬ್ಬನ ಮೈಯೆಲಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಚಮರ್ರೋಗವು ಅವನನು್ನ ತಲೆಯಿಂದ
ಅಂಗಾಲಿನವರೆಗೂ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. 13 ಚಮರ್ರೋಗವು ಇಡೀ
ದೇಹವನು್ನ ವಾ್ಯಪಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿರುವುದನು್ನ ಯಾಜಕನು ಕಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಯಾಜಕನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 14 ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ವು
ಹಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನಲ್ಲ. 15 ಯಾಜಕನು
ಹಸಿಯಾದ ಚಮರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಹಸಿಯಾದ ಚಮರ್ವು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ.
ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ.

16 “ಹಸಿಯಾದ ಚಮರ್ವು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾದರೆ, ಆಗ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 17 ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

18 “ಒಬ್ಬನ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣ ಎದಿ್ದದು್ದ
ವಾಸಿಯಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು. 19 ಆದರೆ ಹುಣಿ್ಣದ್ದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾದ
ಊತವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪುಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾದ ಹೊಳೆಯುವ
ಮಚೆ್ಚಯಿದ್ದರೆ, ಚಮರ್ದ ಈ ಭಾಗವನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕು. 20 ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ರೋಮವು
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಲೆಯು ಕುಷ್ಠದ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಹುಣಿ್ಣನಿಂದ
ಕುಷ್ಠ ಬಂದಿದೆ. 21 ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಳಿರೋಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತಗಾ್ಗಗಿಲ್ಲದೆ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 22 ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿದರೆ, ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಸೋಂಕುರೋಗವಾಗಿದೆ. 23 ಆದರೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯು
ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಹರಡದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು ಕೇವಲ ಹುಣಿ್ಣನ
ಮಚೆ್ಚಯಾಗಿದೆ. ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

24 “ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟಗಾಯ
ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಸಿಯಾದ ಚಮರ್ವು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ,
ಕೆಂಪುಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾದ ಮಚೆ್ಚಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಿಳಿ ಕಲೆ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆಯಲಿ್ಲನ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಷ್ಠವು ಸುಟ್ಟಗಾಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದಗಿದೆ.
ಆಗ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ. 26 ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ
ನೋಡಲಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಿರೋಮವಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ
ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿಲ್ಲದೆ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ
ಇರಿಸಬೇಕು. 27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ
ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಿದೆ. 28 ಆದರೆ ಹೊಳೆಯುವ
ಮಚೆ್ಚಯು ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಊತವಾಗಿದೆ. ಯಾಜಕನು
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ
ಸುಟ್ಟಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಚೆ್ಚಯಾಗಿದೆ.

29 “ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯ ನೆತಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಅಥವಾ ಗಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಸೋಂಕು ತಗಲಿ ಕಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. 30

ಯಾಜಕನು ಆ ಕಲೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೋಂಕಿನ ಕಲೆಯು

ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು
ತೆಳ್ಳಗಾಗಿಯೂ ಹಳದಿಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಲೆಯ ಅಥವಾ
ಗಡ್ಡದ ಕೆಟ್ಟ ಚಮರ್ರೋಗವಾಗಿದೆ. 31 ರೋಗವು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ತಗಾ್ಗಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕಪಾ್ಪದ ಕೂದಲು
ಇಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 32 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು
ಸೋಂಕು ತಗಲಿದ ಜಾಗವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರೋಗವು
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಇರುವ ಕಡೆ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ರೋಗವು ಉಳಿದ
ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೆ, 33 ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕ್ಷೌರ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ರೋಗ ಇರುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 34 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು ರೋಗವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರೋಗವು
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ತಗಾ್ಗಗಿ
ತೋರದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 35 ಆದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾದ ನಂತರ, ರೋಗವು
ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರೆ, 36 ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರೋಗವು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಯಾಜಕನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು
ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 37 ಆದರೆ
ರೋಗವು ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಕಪಾ್ಪದ ಕೂದಲು ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ರೋಗವು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಥರ್. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

38 “ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸಿನ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ
ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, 39 ಯಾಜಕನು ಆ ಕಲೆಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ದ ಮೇಲಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಬರೀ ಮೊಬಾ್ಬದ ಬಿಳೀ
ಬಣ್ಣದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ರೋಗವು ಕೇವಲ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಚಿಬಾ್ಬಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

40 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಕೂದಲು ಉದುರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ
ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಬೋಳುತಲೆಯವನಷೆ್ಟ. 41

ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಅದು ಇನೊ್ನಂದು ರೀತಿಯ ಬೋಳುತಲೆಯಷೆ್ಟ. 42 ಆದರೆ ಅವನ
ನೆತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶಿ್ರತವಾದ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹೆ್ನ
ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಚಮರ್ರೋಗವಾಗಿದೆ. 43 ಯಾಜಕನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಊತ
ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠದಂತೆ ತೋರಿದರೆ, 44

ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿದೆ. ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು.

45 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಡಬೇಕು. ‘ನಾನು ಅಶುದ್ಧನು, ಅಶುದ್ಧನು’ ಎಂದು ಅವನು
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ತನ್ನ
ಬಾಯಿಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 46 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ರೋಗವಿರುವ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು.
ಅವನ ನಿವಾಸವು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.

47 “ಕೆಲವು ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೂಷು್ಟ ಇರಬಹುದು. ಅದು ನಾರಿನ
ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಹೆಣೆದ
ಅಥವಾ ಹೊಲಿದ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಿರಬಹುದು. ಚಮರ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೂ ಬೂಷು್ಟ ಇರಬಹುದು. 49 ಹಸಿರು ಅಥವಾ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೂಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯ, ಚಮರ್ದ, ನೇಯ್ದ ಮತು್ತ ಹೆಣೆದ
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕು. 50 ಯಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅವನು
ಆ ವಸು್ತವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕು. 51 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದು ಚಮರ್ದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ
ನೇಯ್ದ ಅಥವಾ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಟೆ್ಟ ಅಥವಾ ತೊಗಲು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು.

53 “ಬೂಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಚಮರ್ದ ಮೇಲಾಗಲಿ ನೇಯ್ದ
ಅಥವಾ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಹರಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಯಾಜಕನು
ಕಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 54 ಯಾಜಕನು ಆ ತೊಗಲನು್ನ
ಅಥವಾ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಳೆಯಲು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಿಸಬೇಕು. 55 ಆ ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ
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ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಇನೂ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಆಗ
ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹರಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ನೀವು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಥವಾ ತೊಗಲನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು.

56 “ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ತೊಗಲನಾ್ನಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡಿದಾಗ, ತೊಳೆದನಂತರ ಬೂಷು್ಟ ಮೊಬಾ್ಬಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡರೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನು ಕಲೆ ಇರುವ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಅಥವಾ
ತೊಗಲಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಬೇಕು. (ಅದು ನೇಯ್ದ
ಬಟೆ್ಟಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ.) 57 ಆದರೆ
ಬೂಷು್ಟ ಆ ತೊಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ
ಬಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಬೂಷು್ಟ ಹರಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದಥರ್. ಆ ತೊಗಲನು್ನ
ಅಥವಾ ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು. 58 ಆದರೆ, ತೊಳೆದ
ನಂತರ ಬೂಷು್ಟ ತಿರುಗಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ಆ ತೊಗಲು ಅಥವಾ ಬಟೆ್ಟ
ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಣೆದ ಅಥವಾ ಹೊಲಿದ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.”

59 ಚಮರ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ (ಅದು
ಉಣೆ್ಣಯದಾ್ದಗಿರಲಿ ನಾರಿನದಾ್ದಗಿರಲಿ ನೇಯ್ದದಾ್ದಗಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಹೆಣೆದದಾ್ದಗಿರಲಿ) ಕಂಡು ಬರುವ ಬೂಷಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳೋ
ಅಶುದ್ಧವಾದವುಗಳೋ ಎಂದು ನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡಲು ಇದೇ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಚಮರ್ರೋಗಿಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಚಮರ್ರೋಗವಿದು್ದ ವಾಸಿಯಾದ ಜನರು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಇವರನು್ನ

ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ
ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:

“ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 3

ಯಾಜಕನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಚಮರ್ರೋಗ
ವಾಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. 4 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಎರಡು ಜೀವಂತವಾದ ಶುದ್ಧ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವನು
ದೇವದಾರುಮರದ ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತರಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ ಒಂದು
ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸೆಲೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾಜಕನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕನು
ಸಜೀವವಾದ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ, ದೇವದಾರು ಮರದ
ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್
ಗಿಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೆಲೇ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅದ್ದಬೇಕು. 7 ಯಾಜಕನು ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಏಳುಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು
ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

8 “ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾ್ನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ
ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಡೇರೆಯಿಂದ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 9 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು
ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕೂದಲನು್ನ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ
ತಲೆಯ, ಗಡ್ಡದ ಮತು್ತ ಹುಬಿ್ಬನ ಕೂದಲನು್ನ, ಹೌದು, ಎಲಾ್ಲ
ಕೂದಲನು್ನ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

10 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರೆಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಬಟ್ಟಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಂದು ಸೇರು ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 11 ಯಾಜಕನು
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. (ಈ
ಯಾಜಕನೇ ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.)
12 ಯಾಜಕನು ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ಆ ಟಗರನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸುವನು. 13 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸುವನು. ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವು
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದಂತಿದೆ. ಅದು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಅದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

14 “ಯಾಜಕನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಬಲಗಾಲಿನ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 15 ಅಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಯು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ಬಳಿಕ
ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಏಳುಸಲ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 17 ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧನಾಗಲಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂದರೆ
ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೆ, ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೆ
ಹಚು್ಚವನು. 18 ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಹಚು್ಚವನು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.

19 “ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಗಾಗಿ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಅಶುದ್ಧತ್ವಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. ಅದರ ನಂತರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನು ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ
ವಧಿಸುವನು. 20 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು.

21 “ಆದರೆ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದು್ದ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಪರ್ಣೆಯಾಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನು
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಅವನು ಒಂದು ಸೇರು ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, 22 ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳ
ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡವರು ಸಹ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಪಕ್ಷಿಯು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

23 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ತಂದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಯಾಜಕನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. 25 ಬಳಿಕ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಯಾಜಕನು ವಧಿಸುವನು. ಯಾಜಕನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 26 ಅಲ್ಲದೆ
ಯಾಜಕನು ಈ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವನ ಎಡಗೈಗೆ
ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 27 ತನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುಸಲ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. 28 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಹಚು್ಚವನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು; ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 29 ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯ
ನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು.

30 “ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾರಿವಾಳ
ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು (ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಯಾವುದನು್ನ
ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೊ ಅದನು್ನ ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.) 31

ಅವನು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅವನು ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು; ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಶುದ್ಧನಾಗುವನು.”

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 13:56 83 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 14:31
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32 ಚಮರ್ರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿಯಾದವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ
ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ಶುದ್ಧರಾಗಲು ವಿಧಿಬದ್ಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಿರುವ ನಿಯಮಗಳು
ಇವೇ.

ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
33 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; 34

“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಜನರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೆಲೆಸುವರು. ಆಗ ಯಾರ
ಮನೆಯಲಾ್ಲದರೂ ಬೂಷು್ಟ ಉಂಟಾದರೆ, 35 ಆ ಮನೆಯ
ಯಾಜಮಾನನು ಬಂದು, ‘ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೂಷು್ಟ ಬಂದಿದೆ’
ಎಂದು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.

36 “ಆಗ ಯಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ಯಾಜಕನು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಯಾಜಕನು
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವನು. 37 ಯಾಜಕನು ಬೂಷ್ಟನು್ನ
ನೋಡುವನು. ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೂಷಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳಿದು್ದ ಅದು
ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬೂಷು್ಟ ಗೋಡೆಗಿಂತ
ತಗಾ್ಗಗಿದ್ದರೆ, 38 ಆಗ ಯಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಬೇಕು.

39 “ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹರಡಿದ್ದರೆ, 40 ಆಗ ಯಾಜಕನು ಬೂಷು್ಟ ಇರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಒಡೆದುಹಾಕಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಬೇಕು. 41 ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ
ಗೋಡೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೆರೆಯಿಸಬೇಕು. ಜನರು ಕೆರೆದುಹಾಕುವ ಮಣ್ಣನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. 42

ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿ ಹೊಸ
ಮಡಿ್ಡ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

43 “ಒಂದುವೇಳೆ ಒಬ್ಬನು ಹಳೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ
ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಮಣ್ಣನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಮಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿದ್ದರೂ ಬೂಷು್ಟ ಮತೆ್ತ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 44

ಯಾಜಕನು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ರೋಗದ
ಗುರುತು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಇತರ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 45 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಮನೆಯನು್ನ
ಕೆಡವಿಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಮಣ್ಣನು್ನ
ಮತು್ತ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ
ಅಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 46 ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಹೋದರೆ, ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 47 ಯಾವನಾದರೂ ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

48 “ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬೂಷು್ಟ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹರಡದಿದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು ಮನೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧವೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

49 “ಬಳಿಕ ಮನೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಎರಡು
ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ದೇವದಾರು ಮರದ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ, ಕೆಂಪು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. 50 ಯಾಜಕನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ
ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು. 51 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು
ದೇವದಾರಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪನು್ನ, ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಜೀವವಾದ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಯಾಜಕನು
ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅದು್ದವನು. ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ರಕ್ತವನು್ನ ಆ ಮನೆಯ
ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. 52 ಮನೆಯನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. 53 ಯಾಜಕನು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ
ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಜೀವವಾದ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಆ ಮನೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಮಾಡುವನು. ಆಗ ಆ ಮನೆಯು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು.”

54 ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲಾಗದ ದದು್ದ, 55 ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೂಷಿ್ಟನ ಕುರಿತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ
ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 56 ಬಾವು, ಗಂಧೆ ಅಥವಾ ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ

ಕಂಡುಬರುವ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಇವುಗಳ ಶುದಾ್ಧಚಾರದ
ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 57 ಅವು ಶುದಾ್ಧಶುದ್ಧ ಬೇಧವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ
ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಆ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳ ಶುದಾ್ಧಚಾರದ
ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ.

ದೇಹದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸಾ್ರವಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬನ ದೇಹದಿಂದ
ಸಾ್ರವವಾದಾಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 3 ಆ

ಸಾ್ರವವು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ.
4 “ಸಾ್ರವವಾಗುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಯಾವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ

ಮಲಗಿದರೂ ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಯಾವನಾದರೂ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 6 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ
ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವನಾದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 7 ಅಲ್ಲದೆ ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

8 “ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಶುದ್ಧವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರೆ,
ಶುದ್ಧವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕಿ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 9 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಯಾವ ತಡಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾವನಾದರೂ ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಯಾವದೇ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 11 ಒಂದುವೇಳೆ
ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆಗ ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

12 “ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ
ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತ ಮರದ
ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವಸು್ತವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

13 “ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನ ಸಾ್ರವವು ನಿಂತು ವಾಸಿಯಾದಾಗ, ಅವನು
ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 14 ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಅಥವಾ
ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
15 ಯಾಜಕನು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿಯೂ
ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಅವನ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಸಾ್ರವಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು.

16 “ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನವಾದರೆ, ಅವನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 17 ಯಾವ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ತೊಗಲಿನ
ವೇಲಾಗಲಿ ವೀಯರ್ವು ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಬಟೆ್ಟ ಅಥವಾ ತೊಗಲನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 18 ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿ್ತ್ರೕಸಂಗದಿಂದ
ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನವಾದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು.
ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವರು.

19 “ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಸಾ್ರವವಿದ್ದರೆ, ಅವಳು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. ಯಾವನಾದರೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಆಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 20 ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಅದು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತು್ತ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಅದು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 21 ಯಾವನಾದರೂ ಅವಳ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 22 ಯಾವನಾದರೂ ಅವಳು
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ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವ ವಸು್ತವನಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 23 ಅವನು ಅವಳ
ಹಾಸಿಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳು ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ
ಯಾವದನಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

24 “ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮುಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯೊಡನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹಾಸಿಗೆಯು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು.

25 “ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾದರೆ ಅಥವಾ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಅವಳಿಗೆ ಸಾ್ರವವಾದರೆ, ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮುಟಿ್ಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಂತೆ, ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸಾ್ರವವಾಗುವ
ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವಳು ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. 26 ಆ ಸಾ್ರವವಿರುವ
ತನಕ ಅವಳು ಯಾವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ, ಅದು
ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಮಲಗಿರುವ
ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಅವಳು ಯಾವುದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಅದು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು
ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಸು್ತವಿನಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 27

ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 28 ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಸಾ್ರವವು
ನಿಂತ ನಂತರ, ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಅದರ
ನಂತರ ಅವಳು ಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. 29 ಬಳಿಕ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ
ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಳು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 30

ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು
ಅವಳಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು.

31 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ ಕುರಿತು ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವರು”

32 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳ ಜನರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ಇವುಗಳೇ. ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾದ ಪುರುಷರು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 33 ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ
ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾಗುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, ಸಾ್ರವವಾಗುವ ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅಶುದ್ಧಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಡನೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧನಾಗುವ
ಯಾವನಾದರೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇವುಗಳೇ.

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನ

ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಸತ್ತರು.
ಅದಾದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ

ಮಾತಾಡಿದನು. 2 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ
ಆರೋನನೊಡನೆ ಮಾತಾಡು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಪಾಸನವು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆರೋನನು ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ
ಸಾಯುವನು!

3 “ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಟಗರನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವನು್ನ
ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರ ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ
ನಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವನು ನಾರಿನ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ನಾರಿನ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.

5 “ಆರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೋರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ

ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋನನು
ತನಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡಲು ಇದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು.

7 “ತರುವಾಯ ಆರೋನನು ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. 8 ಆರೋನನು ಚೀಟುಹಾಕಿ
ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಅಜಾಜೇಲನಿಗಾಗಿಯೂ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು.

9 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಚೀಟು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವನು.
ಆರೋನನು ಈ ಹೋತವನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 10 ಆದರೆ ಚೀಟು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ಅಜಾಜೇಲನಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋತವನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತು್ತ ಈ ಹೋತವನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

11 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಹೋರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಆರೋನನು ತನಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. ಆರೋನನು
ಹೋರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ವಧಿಸುವನು. 12

ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಧೂಪಾರತಿಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋನನು
ಪರಿಮಳ ಧೂಪ ದ್ರವ್ಯದ ಪುಡಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಹಿಡಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆರೋನನು ಆ ಧೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ
ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 13 ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ
ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೃಪಾಸವನು್ನ
ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಆರೋನನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ ಪೂವರ್ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ಏಳು ಬಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು.

15 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಪಶುವಾದ ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು.
ಆರೋನನು ಈ ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆರೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ
ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೋತದ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆರೋನನು ಹೋತದ ರಕ್ತವನು್ನ ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ
ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 16 ಆರೋನನು
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ
ನಿಯಮಗಳು: ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಶುದ್ಧತ್ವ, ದಂಗೆಕೋರತನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನು ಇದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ ನಡುವೆ ಇರುವ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೂ್ಕ ಅವನು ಇದನೆ್ನೕ ಮಾಡಬೇಕು.

17 “ಆರೋನನು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡಲು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಿಂದ ಅವನು
ಬರುವ ತನಕ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಇರಕೂಡದು. ಆರೋನನು
ಬರುವ ತನಕ ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು
ತನಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸಮೂಹಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. 18 ತರುವಾಯ
ಆರೋನನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಆರೋನನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಆರೋನನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋತದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವನು.
19 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಲ ಚಿಮಿಕಿಸುವನು. ಹೀಗೆ
ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಅದಕು್ಕಂಟಾದ
ಅಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ದೂರಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.

20 “ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ
ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತರುವನು. 21 ಆರೋನನು
ಸಜೀವವಾದ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆಮಾಡುವನು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಹೋತವನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಹೋತವನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ
ನಿಂತಿರುವನು. 22 ಹೀಗೆ ಹೋತವು ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ
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ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು.
ಹೋತವನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯನು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.

23 “ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದಗ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು. ಅವನು ಈ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಡಬೇಕು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ತನ್ನ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ತನ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಜನರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ತನಗಾಗಿಯೂ
ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. 25 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡುವನು.

26 “ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಹೋತವನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ
ಪೂಣರ್ಶರೀರವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.

27 “ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಇರುವ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೋತವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
(ಆ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ, ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಲಾಯಿತು.) ಯಾಜಕರು ಆ ಪಶುಗಳ ಚಮರ್,
ಮಾಂಸ ಮತು್ತ ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿಸಬೇಕು. 28 ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ದೇಹವನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಬರಬಹುದು.

29 “ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಟ್ಟಳೆ: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಲಿ ಪರದೇಶಸ್ಥರಾಗಲಿ
ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 30 ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಮಾಡುವನು. ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ. 31 ಈ ದಿನವು
ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು
ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

32 “ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಯಾಜಕನು
ಪವಿತ್ರವೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಅವನು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ,
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು;
ಅವನು ಯಾಜಕರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. 34

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ಕಟ್ಟಳೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. ನೀವು ಆ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಮಾಡಬೇಕು.”

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಆ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ ಮತು್ತ ತಿನು್ನವುದರ ಕುರಿತು
ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

ಆರೋನನೊಡನೆಯೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೊಡನೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಮಾತಾಡು. ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳು. ಅದೇನೆಂದರೆ, 3 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ಹೋರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಮರಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಹೋತವನಾ್ನಗಲಿ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ವಧಿಸಬಹುದು. 4 ಅವನು ಆ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅವನು ಆ ಪಶುವಿನ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅವನು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು
ಪಾ್ರಣಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. 5 ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞರೂಪವಾಗಿ ಇದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಇದೇ ನಿಯಮ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲು್ಲವ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾಜಕರ
ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಆ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ

ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಚೆಲು್ಲವನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡುವನು. ಅದರ
ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ. 7 ಅವರು
“ಅಜದೇವತೆಗಳಿಗೆ” ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬಲಿಕೊಡಬಾರದು. ಅವರು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸೂಳೆಯರ ಹಾಗೆ ವತಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.

8 “ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯಾವ ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಲಿ ಅನ್ಯನಾಗಲಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬಹುದು. 9

ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

10 “ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ನಾನು
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಲಿ ಪರದೇಶಸ್ಥನಾಗಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 11 ಯಾಕೆಂದರೆ
ದೇಹದ ಜೀವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು
ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
ಒಬ್ಬನ ಜೀವಕೆ್ಕ ರಕ್ತವೇ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೀವಿಯೊಂದನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದರ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 12

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನೂ ರಕ್ತಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಯಾವ ಪರದೇಶಸ್ಥನೂ ರಕ್ತಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು.

13 “ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರೆ
ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ, ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅದನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥನಾದರೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. 14 ನೀವು ಇದನು್ನ ಯಾಕೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವು ಇನೂ್ನ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ
ಪಾ್ರಣವು ಇನೂ್ನ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾವನಾದರೂ ರಕ್ತ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು
ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು.

15 “ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ಸತ್ತ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾ್ರಣಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ,
ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. 16 ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ
ಹೋದರೆ ಆಗ ಅವನು ಪಾಪಮಾಡಿದ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವನು.”

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು. 3 ಹಿಂದೆ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸಿದಿರಿ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಆಚರಿಸುವ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾನಾನಿಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಕೂಡದು.
ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. 4 ನೀವು ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದರೆ, ಅವನು
ಜೀವಿಸುವನು! ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

6 “ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

7 “ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನ ತರಬಾರದು. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
ನೀವು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು.
8 ಮಲತಾಯಿಯೊಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು.
ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ ತರುವುದು.
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9 “ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ
ತಾಯಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನೊ್ನಂದು
ಸ್ಥಳದಲಾ್ಲಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಆಕೆಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಬಾರದು.

10 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ತರುವುದು.

11 “ತಂದೆಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ನೀವು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು.

12 “ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಬಾರದು. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ. 13

ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಬಾರದು. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 14 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ
ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ
ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದಂತಾಗುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ
ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.

15 “ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು.
ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ.

16 “ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಥ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ
ಅವಮಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.

17 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಡನೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮಗಳೊಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಡನೆಯೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗಳ ಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆಕೆಯ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆಕೆಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡುವುದು ತಪು್ಪ.

18 “ಹೆಂಡತಿ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗ, ಆಕೆಯ
ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ವೈರಿಗಳಾಗುವರು. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು.

19 “ಅಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಾಗ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧಕಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಬಾರದು.

20 “ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದು.

21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಮೊಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವಿರಿ. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

22 “ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು. ಅದು ಭಯಂಕರ ಪಾಪ!

23 “ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಂಥ
ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಬಾರದು. ಇಂಥ
ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಭಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ದವಾದದು್ದ.

24 “ಆ ದುರಾಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು ಸಹ ಅಶುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅದನು್ನ ಅದರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆನು. ಆ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಕಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.

26 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಭಯಂಕರ
ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ವಿಧಿಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರಿಗಾಗಿ
ಇರುತ್ತವೆ. 27 ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಜನರು
ಆ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶವು
ಹೊಲೆಯಾಯಿತು. 28 ನೀವು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ,
ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡುವಿರಿ. ಅದು ಮೊದಲು ವಾಸಿಸಿದ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಾರಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಕಾರಿಬಿಡುವುದು. 29

ಯಾವನಾದರೂ ಆ ಭಯಂಕರ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
30 ಅನ್ಯಜನರು ಆ ಭಯಂಕರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಭಯಂಕರ
ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ಭಯಂಕರ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ

ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು!
3 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ

ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

4 “ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ! ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

5 “ನೀವು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ, ನೀವು ಅಂಗೀಕೃತರಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಥವಾ
ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ
ಏನಾದರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 7 ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಅದು ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. ಅದು
ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಪಾಪಮಾಡಿದ ದೋಷಿಯಾಗಿರುವನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವಿಲ್ಲ; ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನ
ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

9 “ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಾಗ, ಹೊಲಗಳ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ; ಧಾನ್ಯವೇನಾದರೂ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 10 ನಿಮ್ಮ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ:
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೆಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗಾಗಿಯೂ ಬಿಡಬೇಕು.
ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

11 “ನೀವು ಕದಿಯಬಾರದು; ಮೋಸಮಾಡಬಾರದು;
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳಾ್ಳಡಬಾರದು. 12 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಳಾ್ಳಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು
ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವಿರಿ; ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

13 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂಲಿಯವರ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಮರುದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ
ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

14 “ನೀವು ಕಿವುಡನನು್ನ ಶಪಿಸಬಾರದು. ಕುರುಡನು ಬೀಳುವಂತೆ
ನೀವು ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಏನನೂ್ನ ಇಡಬಾರದು. ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು.

15 “ನೀವು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ ನಾ್ಯಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಡವರ
ಬಡತನವನಾ್ನಗಲಿ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯರ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಗಮನಿಸದೆ
ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವಾಗ ನಾ್ಯಯದ ತೀಪುರ್ಕೊಡಿರಿ. 16 ಬೇರೆ ಜನರ
ವಿರುದ್ಧ ಚಾಡಿ ಹೇಳಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಈಡುಮಾಡುವ ಯಾವ ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ನೀವು
ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

17 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ದೆ್ವೕಷಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನು ಏನಾದರೂ
ತಪು್ಪಮಾಡಿದರೆ, ಅವನೊಡನೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡು. ಅವನ
ಅಪರಾಧದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಾಲುಹೊಂದದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಗದರಿಸಿ. ಆಗ
ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 18 ಜನರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವವನ ಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿರಿ; ದೆ್ವೕಷವನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

19 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡು
ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಯಿಸಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಿಧದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಬಾರದು.
ಎರಡು ವಿಧದ ದಾರಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

20 “ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ದಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಡನೆ ಒಬ್ಬನು ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ದಾಸಿಯು ಹಣದಿಂದಾಗಲಿ
ಉಚಿತವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿಲ್ಲ. 21 ಆ
ಪುರುಷನು ತನ್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
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ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು.
22 ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವನು. ಯಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಟಗರನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅದು ಆ ಪುರುಷನು
ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿರುವುದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

23 “ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ
ಸಮಯದ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ.
ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟನಂತರ, ನೀವು ಆ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. ನೀವು
ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 24 ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆ
ಮರದ ಎಲಾ್ಲ ಹಣು್ಣಗಳು ಯೆಹೋವನದಾಗುವುದು. ಅದು
ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾಗುವ ಪವಿತ್ರ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು. 25 ಬಳಿಕ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಆ
ಮರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತು್ತ ಮರವು ನಿಮಗೆ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೀಡುವುದು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು!

26 “ರಕ್ತಸಹಿತವಾದ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು.
“ನೀವು ಕಣಿ ಹೇಳಬಾರದು; ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
27 “ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲನು್ನ ನೀವು

ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗಡ್ಡವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡವನು್ನ ವಿಕಾರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 28 ಸತ್ತವರನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ
ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಚೆ್ಚೕ
ಚುಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

29 “ಮಗಳನು್ನ ಸೂಳೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ
ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಇರದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಂಥ ಪಾಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ತುಂಬಿಹೋಗಲು
ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

30 “ನೀವು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.
ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

31 “ಸಲಹೆಗಾಗಿ, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಬೇತಾಳಿಕರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇವಲ ಅಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವರು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

32 “ವೃದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಗೌರವಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!

33 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 34 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವ
ಪ್ರಕಾರ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಪರದೇಶಸ್ಥರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

35 “ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವಾಗ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಳೆಯುವಾಗ ಮತು್ತ
ತೂಕಮಾಡುವಾಗ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ನಿಮ್ಮ
ಪುಟಿ್ಟಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೊಳಗಗಳು
ದ್ರವಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳು
ಮತು್ತ ತಕ್ಕಡಿಗಳು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೂಕ
ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು! ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆನು.

37 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು.”

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸುಳು್ಳ

ದೇವರಾದ ಮೊಲೆಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಅವನು ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನಾದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥನಾದರೂ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 3 ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮೊಲೆಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದನು; ನನ್ನ ನಾಮಕೆ್ಕ
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದನು. 4 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನು
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 5 ನಾನು

ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು; ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು. ಮೊಲೆಕನೊಡನೆ
ಸೂಳೆತನ ಮಾಡುವ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರನೂ್ನ ಅವರ
ಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವೆನು.

6 “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಬೇತಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ನಾನು
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು.

7 “ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

9 “ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಶಪಿಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವನೇ
ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು
10 “ಒಬ್ಬನು ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ

ಹೊಂದಿದರೆ, ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ
ದೋಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸಿಗೂ
ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು! 11 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೂ ಆಕೆಗೂ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಾವೇ ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

12 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ,
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ
ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

13 “ಒಬ್ಬನು ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನೊಡನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಭಯಂಕರವಾದ
ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ
ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

14 “ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೂ ಅವಳ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಆಗ ಇದು ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಈ
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ನಡೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

15 “ಒಬ್ಬನು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಮತು್ತ ನೀವು ಆ ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 16 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು ಸಿ್ತ್ರೕಯನೂ್ನ ಪಶುವನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಅವಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಅವರೇ ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

17 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಥವಾ
ತಾಯಿಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು ಅವಮಾನಕರವಾದ ಕಾಯರ್ವಾಗಿದೆ! ಅವರಿಗೆ
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಮಾಡಿದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

18 “ಒಬ್ಬನು ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಅವಳ ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಶೋಣಿತಸಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಯಲುಪಡಿಸಿದನು; ಅವಳು ಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಳು.

19 “ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ತಂದೆಯ
ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ರಕ್ತ
ಸಂಬಂಧಿಯೊಡನೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. (ಅದಕೆ್ಕ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.)

20 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವರು.

21 “ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ
ಬೆಳೆಸುವುದು ತಪಾ್ಪಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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22 “ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ಆಗ ಆ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾರಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 23

ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ನಾನು
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಡಿರಿ! 24 ನೀವು ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವಾಗಿರುವದು. ಅದು ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ
ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು!

“ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 25

ಆದ್ದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧವಾದ
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ,
ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನು ಮತು್ತ
ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

27 “ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಬೇತಾಳಿಕರು,
ಪುರುಷರಾಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.”

ಯಾಜಕರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳು: ಯಾಜಕನು ಸತ್ತ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ತನ್ನನು್ನ

ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 2 ಆದರೆ ಸತ್ತವನು ಅವನ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಸತ್ತ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅವನ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಮಗಳು,
ಸಹೋದರ ಅಥವಾ 3 ಮದುವೆಯಾಗದ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಯಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (ಈ
ಸಹೋದರಿಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಹತಿ್ತರದ
ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.) 4 ಆದರೆ ಸತ್ತವನು ಕೇವಲ ಅವನ
ಗುಲಾಮರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

5 “ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು;
ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಬಾರದು; ತಮ್ಮ
ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 6 ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಗೌರವ
ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು.

7 “ಯಾಜಕನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕನು ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧಮಾಡಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಯಾಜಕನು
ವೇಶೆ್ಯಯನಾ್ನಗಲಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳನಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು.
8 ಯಾಜಕನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಾ್ತನಲ್ಲ! ಅವನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತರುತಾ್ತನೆ. ನಾನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು! ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು! ಮತು್ತ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

9 “ಯಾಜಕನ ಮಗಳು ವೇಶೆ್ಯಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡವಳೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಅವಮಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವಳೂ ಆಗಿದಾ್ದಳೆ. ಅವಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು.

10 “ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಅವನ ಸಹೋದರರೊಳಗಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ
ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅವನು ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದುಃಖ ಸೂಚಿಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವನು ತನ್ನ

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 11 ಅವನು ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದು ಅವನ
ತಂದೆಯ ಶವವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಶವವಾಗಿದ್ದರೂ
ಸರಿ, ಅವನು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. 12

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಂದ ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಇದು
ಅವನನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು!

13 “ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಕನೆ್ಯಯಾಗಿರುವವಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. 14 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಬೇರೆ
ಪುರುಷನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ವೇಶಾ್ಯ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. 15 ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವರು. ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವ
ನಾನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನನು್ನ ಅವನ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

16 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ಆರೋನನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ
ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. 18 ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲನೂ
ಯಾಜಕನಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಬಾರದು; ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬಾರದು. ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರದವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾದ
ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳುಳ್ಳವರು, ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದ
ಕೈಕಾಲುಗಳುಳ್ಳವರು. 19 ಮುರಿದ ಕೈಕಾಲುಗಳುಳ್ಳವರು. 20 ಗೂನು
ಬೆನು್ನಳ್ಳವರು, ದೇಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವವರು, ಕಣು್ಣ
ದೋಷವುಳ್ಳವರು, ಕಜಿ್ಜತುರಿಗಳುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ
ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳವರು, ಬೀಜದೋಷವುಳ್ಳವರು.

21 “ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ ಯಾರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು;
ಅಂಥವನು ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಕೂಡದು. 22 ಅವನು ಯಾಜಕರ
ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ಆದರೆ ಅವನು
ತೆರೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು; ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬಾರದು.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

24 ಹೀಗೆ ಮೋಶೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಪುತ್ರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಅವು

ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವುಗಳು. ಅವು ನನ್ನವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರಾದ
ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿಗೆ
ಅವಮಾನವಾಗುವುದು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು! 3 ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಅಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವಾಗ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು! ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

4 “ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾದ
ಚಮರ್ರೋಗವಾಗಲಿ ಸಾ್ರವವಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು
ಶುದ್ಧನಾಗುವವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅಶುದ್ಧನಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಯಾಜಕನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಯಾಜಕನು ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 5 ಯಾವುದೇ ಅಶುದ್ಧವಾದ
ಹರಿದಾಡುವ ಜಂತುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅಶುದ್ಧನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಯಾವುದು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 6 ಒಬ್ಬನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಪವಿತ್ರ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 7

ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ನಂತರವೇ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆ ಪದಾಥರ್ವು ಅವನ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
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8 “ಯಾಜಕನು ಸತ್ತ ಪಾ್ರಣಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೂ್ರರ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾ್ರಣಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ತಿಂದರೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

9 “ಯಾಜಕರು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಪೂರೈಸಿದರೆ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಯುವರು.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಮತು್ತ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಯಾಜಕರ
ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಮಾತ್ರವೇ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಲಿ
ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. 11 ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಗುಲಾಮನು
ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾಜಕನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗುಲಾಮರು ಸಹ ಯಾಜಕನ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 12 ಯಾಜಕನ ಮಗಳು
ಯಾಜಕನಲ್ಲದವನನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವಳು ನೈವೇದ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 13 ಯಾಜಕನ
ಮಗಳು ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲದೆ
ಅವಳಿಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅವಳು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಅವಳು ತಂದೆಯ
ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾಜಕನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.

14 “ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನು
ಆ ಪದಾಥರ್ವನೂ್ನ ಪದಾಥರ್ದ ಬೆಲೆಯ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಮಾಡಬಾರದು. 16 ಯಾಜಕರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿಂದರೆ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವರು. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”

17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ಆರೋನನಿಗೆ,
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಒಂದುವೇಳೆ
ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರದೇಶಸ್ಥನಾಗಲಿ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, 19 ಅದು
ಸಿ್ವೕಕೃತವಾಗುವಂತೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋರಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಟಗರನಾ್ನಗಲಿ ಹೋತವನಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂಗದೋಷವುಳ್ಳ
ಯಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು.
ಅಂಗದೋಷವುಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ಒಬ್ಬನು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ ಹೋರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಟಗರನಾ್ನಗಲಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಅದು ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿರಬೇಕು;
ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತವಾಗುವುದು. 22

ಕುರುಡಾದದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡದ್ದನಾ್ನಗಲಿ
ಕುಂಟಾದದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಸಾ್ರವವುಳ್ಳದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾದ
ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬಾರದು. ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬಾರದು.

23 “ಕಾಲು ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮೊಂಡಾಗಿರುವ
ಹೋರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ಅದು
ಸಿ್ವೕಕೃತವಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಯಾಗಿ
ಅದು ಸಿ್ವೕಕೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

24 “ಗಾಯಗೊಂಡ, ಜಜಿ್ಜದ ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಬೀಜವುಳ್ಳ
ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬಾರದು. ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು.

25 “ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿಪಶುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದುವೇಳೆ
ಪೆಟಾ್ಟಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ದೋಷವಿರಬಹುದು.
ಅವುಗಳು ಸಮಪರ್ಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

26 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 27 “ಕರುವಾಗಲಿ
ಕುರಿಮರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ನಂತರ, ಆ ಪಶುವು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 28 ಆದರೆ ನೀವು ಆ ಪಶುವನೂ್ನ ಅದರ
ತಾಯಿಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬಾರದು. ಇದೇ ನಿಯಮ
ದನಗಳಿಗೂ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

29 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನೀವು ಇಡೀ ಪಶುವನು್ನ ಅದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನೂ್ನ ಉಳಿಸಬಾರದು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!

31 “ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು! 32 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ನಾಮವನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬಹಳ
ವಿಶೇಷವಾದವನಾಗಿರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 33 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!”

ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು: ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಬ್ಬದದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆ

ಕೂಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಇವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳು.

ಸಬ್ಬತು್ತ
3 “ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ

ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವಾದ ಸಬ್ಬತಾ್ತಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪವಿತ್ರಸಭೆ ಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾದ ಸಬ್ಬತಾ್ತಗಿದೆ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
4 “ಇವುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು. ಆ

ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಕೂಟಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 5

ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಮೊದಲನೆ ತಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನವಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
6 “ಅದೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನು್ನವಿರಿ. 7 ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನದ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 8 ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇನೊ್ನಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಾಗಿ
ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬಾರದು.”

ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಗಳ ಹಬ್ಬ
9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಿದ
ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 11

ಯಾಜಕನು ಸಿವುಡನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸುವನು.
ಆಗ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕೃತರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಿರಿ. ಸಬ್ಬತಾ್ತದ ನಂತರ
ಯಾಜಕನು ಸಿವುಡನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿವಾಳಿಸುವನು.

12 “ನೀವು ಸಿವುಡನು್ನ ನಿವಾಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವ
ದೋಷವೂ ಇರಬಾರದು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ತವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿತವಾಗಿರುವುದು. 13 ನೀವು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹದಿನಾರು
ಬಟ್ಟಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಲುಭಾಗ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಆ ಯಜ್ಞದ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
14 ನೀವು ಯಾವ ಹೊಸ ಧಾನ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಹಣ್ಣನಾ್ನಗಲಿ ಹೊಸ
ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಮೊದಲು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮವು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸ ಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 22:8 90 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23:14



24

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
15 “ಆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಂದರೆ

ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಿವುಡನು್ನ ತಂದ ದಿನದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಏಳು ವಾರಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. 16 ಏಳು ವಾರಗಳು ಮುಗಿದ
ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಐವತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸಬೆಳೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಿರಿ. 17 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳು
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. ಹುಳಿಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹದಿನಾರು ಬಟ್ಟಲು ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಎರಡು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು.

18 “ಜನರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ರೊಟಿ್ಟ, ಧಾನ್ಯ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು ಮತು್ತ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಾಗುವುದು. ಆ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವು ಇರಬಾರದು. ಅವುಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ತವಾಗಲಿರುವ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದೆ. 19 ನೀವು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

20 “ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ರೊಟಿ್ಟಯೊಂದಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸುವನು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತವೆ. 21 ಅದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪವಿತ್ರಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ
ನಿಯಮವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

22 “ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಾಗ
ಹೊಲದ ಮೂಲೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ. ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಹಕ್ಕಲಾಯಬಾರದು.
ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗಾಗಿಯೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!”

ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ
23 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲಿನ ದಿನವು
ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು
ಪವಿತ್ರಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ
ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. 25 ನೀವು
ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವಿರಿ.”

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನ
26 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 27 “ಏಳನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನವು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನವಾಗಿರುವುದು.
ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು ಆಹಾರವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 28 ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಆಚಾರವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಮಾಡುವರು.

29 “ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 30 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡುವವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇರದಂತೆ ನಾಶಮಾಡುವೆ.
31 ನೀವು ಅಂದು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು
ಎಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕಟ್ಟಳೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. 32

ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುವುದು. ನೀವು
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದ ನಂತರ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಈ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ಆ
ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರುದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.”

ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
33 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 34 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವು
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನ ಈ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲವು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 35 ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ಅಂದು ನೀವು ಯಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 36 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಬಾರಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು
ಪವಿತ್ರಸಭೆಯಾಗಿರುವುದು. ಅಂದು ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬಾರದು.

37 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಈ
ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಪವಿತ್ರಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಬೇಕು. ನೀವು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ, ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 38 ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಇತರ
ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ಮೊದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. 40

ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ
ಖಜೂರ್ರಮರದ ಗರಿಗಳನೂ್ನ ಎಲೆತುಂಬಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ
ವಿಲೋಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 41 ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ ನೀವು
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 42 ನೀವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವರು. 43 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದು ತಂದಾಗ, ಈ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು
ನಾನೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!”

44 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೇರಿಬರುವ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಎಣೆ್ಣ
ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ತೆಗೆದ ಶುದ್ಧವಾದ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ದೀಪಗಳನು್ನ ಉರಿಸಲು
ಆ ಎಣೆ್ಣ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗದೆ
ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. 3 ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಉದಯದವರೆಗೆ
ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವನು. ಇದು ತೆರೆಯ ಹೊರಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮುಂದೆ ಇರುವುದು. ಈ ನಿಯಮ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. 4

ಶುದ್ಧಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಆರೋನನು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

5 “ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹನೆ್ನರಡು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಲು ಆರು
ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 6 ಅವುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು
ಸಾಲಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಾರು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿರುವವು. 7 ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧವಾದ
ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನಿ್ನಡಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತವಾದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತರುವುದು. 8 ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ
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ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡಬೇಕು.
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. 9

ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ.
ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅದು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆರೋನನಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ.”

ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು
10 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆ

ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು. ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನು
ಹೊರಬಂದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನೊಡನೆ
ಜಗಳವಾಡತೊಡಗಿದನು. 11 ಅವನು ದೂಷಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳತೊಡಗಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದರು.
(ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶೆಲೋಮೀತ್. ಅವಳು ದಾನ್
ಕುಲದವನಾದ ದಿಬಿ್ರೕಯನ ಮಗಳು.) 12 ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಯೆಹೋವನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 14

“ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತನಿ್ನರಿ. ಬಳಿಕ ಅವನ ದೂಷಣೆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿರಿ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಅವನಿಗೆ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 15 ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು:
ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 16

ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ
ನಾಮವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

17 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಕೊಂದವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 18 ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವನು ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.

19 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಅಂಗವಿಕಲನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರೆ,
ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮೂಳೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಬೇಕು. ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನೂ್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
21 ಒಬ್ಬನು ಪಶುವೊಂದನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

22 “ಈ ಕಟ್ಟಳೆ ನಾ್ಯಯವಾದದು್ದ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ
ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!”

23 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಮಾಡಿದರು.

ಭೂಮಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯವಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದು. 3 ನೀವು ಆರು ವಷರ್ಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತು್ತವಿರಿ. ಆರು ವಷರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡುವಿರಿ. ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಿರಿ. 4 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭೂಮಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವಿರಿ. ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ನೇಮಕವಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ
ಸಮಯವಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತ್ತಬಾರದು, ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 5

ಕೊಯಿ್ಲನ ನಂತರ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಬೆಳೆದ ಪೈರನೂ್ನ
ಕೊಯ್ಯಬಾರದು. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿರುವುದು.

6 “ಸಬ್ಬತ್ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ತಾನಾಗಿ ಫಲಿಸುವ
ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ
ದಾಸದಾಸಿಯರಿಗೂ ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಸಾಕಷು್ಟ
ಆಹಾರವಿರುವುದು. 7 ನಿಮ್ಮ ದನಗಳಿಗೂ ಇತರ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುವುದು.

ಜೂ್ಯಬಿಲಿ-ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಷರ್
8 “ಅದಲ್ಲದೆ, ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.

ಈ ಏಳು ಗುಂಪುಗಳು ಸೇರಿ ನಲವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳಾಗಿರುವವು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿರುವುದು.
9 ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಕೊಂಬನೂ್ನದಿಸಬೇಕು. 10 ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ನೀವು ವಿಶೇಷ
ವಷರ್ವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯವು
‘ಜೂ್ಯಬಿಲಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವನು.
11 ಐವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ
ಆಚರಣೆಯಾಗಿರುವುದು. ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಡಿರಿ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿರಿ. 12 ಆ ವಷರ್
ಜೂ್ಯಬಿಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದು.
ಹೊಲದಿಂದ ದೊರಕುವ ಪೈರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದು.
13 ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವನು.

14 “ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಮಾರುವಾಗ ಅಥವಾ
ಅವನಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಾಗ ಮೋಸ
ಮಾಡಬೇಡಿ. 15 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಆಗ ಕಳೆದ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ವಷರ್ದಿಂದ ಈಗ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ವಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಸರಿಯಾದ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿರಿ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾರುವುದಾದರೆ,
ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕಿ್ಕರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಸರಿಯಾದ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿರಿ. 16 ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ,
ಬೆಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು. ವಷರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಲೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನು ನಿಜವಾಗಿ
ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಪೈರುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಮುಂದಿನ
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರುವುದು. 17 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು.
ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು! ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು!

18 “ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಿರಿ. 19 ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

20 “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು, ‘ನಾವು ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತದಿದ್ದರೆ
ಅಥವಾ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 21

ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ! ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದು. ಆ ವಷರ್ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳು
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಬೆಳೆಯಷಾ್ಟಗುವದು. 22 ನೀವು ಎಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದಾಗ, ನೀವು ಇನೂ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತರುವಿರಿ. ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಫಸಲು ಕೊಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಹಳೆಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.

ಆಸಿ್ತಯ ನಿಯಮಗಳು
23 “ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾರುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 24 ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮಾರಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಕು್ಕ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕಿ್ಕದೆ.
25 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮಾರುವಷು್ಟ
ಬಡವನಾದರೆ ಅವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನಗಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುಲು ಅವನು
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ಸಾಕಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 27 ಆಗ ಅವನು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾರಿ ಎಷು್ಟ ವಷರ್ವಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅವನು ಆ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ
ಹಣವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಮತೆ್ತ ಅವನ
ಸ್ವತಾ್ತಗುವುದು. 28 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಣ ಅವನಿಗೆ ದೊರಕದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿದಾ್ದನೋ ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲಿನ ಯಜಮಾನನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ
ಹೋಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸಿ್ತಯು ಮತೆ್ತ ಅದರ ಸರಿಯಾದ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.

29 “ಯಾವನಾದರೂ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ
ಮನೆಯನು್ನ ಮಾರಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಮಾರಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಹಕು್ಕ
ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ (ಮರಳಿ
ಪಡೆಯುವ) ಹಕು್ಕ ಒಂದು ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇರುವುದು. 30 ಆದರೆ
ಮಾಲಿಕನು ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವ ಮೊದಲು ಮನೆಯನು್ನ
ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಯು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನಿಗೂ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸೇರುವುದು. ಮನೆಯು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31

ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಯಲಿನ ಹೊಲಗಳಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದ
ಮನೆಗಳು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೊದಲಿನ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

32 “ಆದರೆ ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ,
ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 33

ಒಬ್ಬನು ಲೇವಿಯಿಂದ ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಲೇವಿಯರ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನೆಯು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗಳು ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅವು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರ ಆಸಿ್ತಯಾಗಿವೆ. 34 ಅಲ್ಲದೆ
ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳನು್ನ ಮಾರಬಾರದು. ಆ ಹೊಲಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.

ಗುಲಾಮರ ಯಜಮಾನರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ನಿಯಮಗಳು
35 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೊಬ್ಬನು ಬಹಳ

ಬಡವನಾಗಿ ಗತಿಹೀನನಾಗಬಹುದು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾಸಿಯಂತೆ ವಾಸಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. 36

ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಹೊರಿಸಬಾರದು. ದೇವರನು್ನ ಗೌರವಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸಲಿ. 37 ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸಾಲಕೊಡುವ
ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಹೊರಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ಮಾರುವ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಲಾಭವನು್ನ ಗಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಾರದು. 38 ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು.

39 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನು ಬಹಳ ಬಡವನಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ
ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ದುಡಿಸಬಾರದು. 40 ಅವನು
ಕೂಲಿಯಾಳಿನಂತೆಯೂ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾಸಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವನು. 41 ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಅವನಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಅವನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. 42

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದೆನು; ಅವರು
ಮತೆ್ತ ಗುಲಾಮರಾಗಬಾರದು. 43 ನೀವು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೂ್ರರ
ಯಾಜಮಾನರಾಗಿರಬಾರದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

44 “ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನೀವು
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. 45 ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುಲಾಮರಾದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 46 ಗುಲಾಮರಾದ ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ನೀವು
ಸತ್ತನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗುವರು. ಅವರು ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ

ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಾದ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರವಾದ ಒಡೆಯರಾಗಿರಬಾರದು.

47 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದವನು ಬಡವನಾಗಿದು್ದ, ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ
ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಿಗಾಗಲಿ
ತನ್ನನು್ನ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಕಿ್ಕದೆ. 48 ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಅವನನು್ನ
ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 49 ಅವನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾಗಲಿ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅವನನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಯು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಹಣ ದೊರಕಿದರೆ,
ಅವನು ತಾನೇ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಬಹುದು.

50 “ನೀವು ಬೆಲೆಯನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ: ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ
ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಕೇವಲ ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ. 51 ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ಕೆ್ಕ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ, ಅವನು ಬಹಳ ಹೆಚು್ಚ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 52 ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ವಷರ್ಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 53

ಆದರೆ ಅವನು ಪರದೇಶಸ್ಥನೊಡನೆ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವನು. ಪರದೇಶಸ್ಥನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರ
ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

54 “ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರು. 55

ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ
ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!

ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು

“ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಆರಾಧಿಸಲು ಕೆತಿ್ತದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನಾ್ನಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು!
2 “ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!
3 “ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. 4 ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವುದು
ಮತು್ತ ತೋಟದ ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವು. 5

ಕಣತುಳಿಸುವ ಕೆಲಸವು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ
ಸಮಯದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು; ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಬಿತ್ತನೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವು
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವುದು; ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವಿರಿ. 6 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ನೀವು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ಶತು್ರಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

7 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ. 8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೂರು ಮಂದಿ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರು; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ.

9 “ಬಳಿಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 10 ಒಂದು
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿಮಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವಿರಿ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹಳೆ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬಿಸಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ ಇಡುವೆನು. ನಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ! ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ನೀವು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಭಾರವಾದ
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ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುತಾ್ತ ಗೂನಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭುಜದ
ಮೇಲಿದ್ದ್ದ ನೊಗವನು್ನ ನಾನು ಮುರಿದುಹಾಕಿ ನೀವು ಮತೆ್ತ ನೆಟ್ಟಗೆ
ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷೆ
14 “ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ

ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. 15

ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ,
ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದವರಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 16 ಆಗ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆ. ನೀವು ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ನರಳುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತ್ತವೆ; ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದರೂ ಅದರ
ಫಲವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವರು! 17 ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ
ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವರು. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಓಡುವಿರಿ.

18 “ಇಷಾ್ಟದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಏಳರಷು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 19 ನಿಮ್ಮ
ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ.
ಆಕಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಮರಗಳೂ ಫಲಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಅವಿಧೇಯರಾದರೆ, ನಾನು ಇನೂ್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸುವೆನು. ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪಮಾಡಿದಂತೆಲಾ್ಲ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 22 ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಕೂ್ರರ
ಮೃಗಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಡುವವು; ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವವು. ಅವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು. ದಾರಿಗಳು ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ
ಬರಿದಾಗಿರುವವು.

23 “ಇಷಾ್ಚದರೂ ನೀವು ತಿದಿ್ದಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಡೆದರೆ, 24 ಆಗ ನಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಡೆಯುವೆನು. ಹೌದು, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಏಳರಷಾ್ಟಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆ. ನೀವು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ವಾ್ಯಧಿಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹಬು್ಬವಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು.
26 ನಿಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ದಯಪಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ,
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಒಂದೇ
ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಸುಡುವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೂಕ
ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ನೀವು ತಿಂದರೂ ಹಸಿದವರಾಗಿಯೇ
ಇರುವಿರಿ.

27 “ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಡೆದರೆ, 28 ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಹೌದು, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಏಳರಷಾ್ಟಗಿ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 29 ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಸಿದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ಮಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 30 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತವಾದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಹಾಕುವೆನು. ನೀವು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಅಸಹ್ಯರಾಗಿರುವಿರಿ. 31 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞಗಳ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ ನಾನು ಮೂಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 32

ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡುವೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು
ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 33

ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಇರಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ
ಬರಿದಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು.

34 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶ
ಬರಿದಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದು. 35 ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ವೈರಿಗಳ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು. 36 ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ದಿಗಿಲುಪಡುವರು. ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೂರಿಹೋಗುವ

ಎಲೆಯ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು
ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಯಾರೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿದಾ್ದಗಲೂ ಅವರು ಎಡವಿ
ಬೀಳುವರು. 37 ಒಬ್ಬನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟು್ಟವಾಗ
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟ್ಟದಿದಾ್ದಗಲೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 38 ನೀವು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುವರು.

40 “ಒಂದುವೇಳೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಪಾಪಗಳನೂ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು; ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು 41 ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿಮುಖನಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ 42 ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಇಸಾಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

43 “ದೇಶವು ಬರಿದಾಗಿದು್ದ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
ಆಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಯಿತೆಂದು
ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಅವರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು! 45 ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಮಾಡುವೆ. ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನು. ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!”

46 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳು
ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೇ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಡುವೆ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ಯೆಹೋವನು ಆ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಮೋಶೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಹರಕೆಗಳು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಯಾವನಾದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಗದಿಮಾಡಬೇಕು. ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರು ಆ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 3

ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತು್ತ ವಷರ್ದ ಒಳಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ
ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯಾಗಿದೆ. (ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.) 4 ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಅರವತು್ತ
ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬೆಲೆ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. 5

ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಗಂಡಸಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಐದರಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬೆಲೆ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. 6 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಐದು ವಷರ್ದೊಳಗಿನ
ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಬೆಲೆ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿನ
ಬೆಲೆ ಮೂರು ಶೆಕೆಲ್ಗಳು. 7 ಅರವತು್ತ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ವಯಸಾ್ಸದ ಪುರುಷನ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ಗಳು. ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬೆಲೆ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ಗಳು.

8 “ಒಬ್ಬನು ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಾಗದಷು್ಟ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. ಅವನು ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡಲು
ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಯಾಜಕನು ತೀಮಾರ್ನಿಸುವನು.
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ
9 “ಒಬ್ಬನು ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬಹುದು. ಯಾವನಾದರೂ ಅಂಥ ಪಶುವನು್ನ ತಂದರೆ,
ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. 10 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ
ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದರ ಬದಲು ಇನೊ್ನಂದು
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಾರದು; ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಾರದು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಪಶುವಿನ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಾರದು. ಅವನು ಪಶುಗಳನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಆ ಎರಡು ಪಶುಗಳೂ
ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವೆರಡೂ ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

11 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದ ಕೆಲವು
ಪಾ್ರಣಿಗಳಿರುವವು. ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ಅಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. 12 ಯಾಜಕನು ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡುವನು. ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳಯದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಯಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 13

ಹರಕೆ ಮಾಡಿದವನು ಪಶುವನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಮನೆಯ ಬೆಲೆ
14 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಯಾಜಕನು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಮನೆಯು ಒಳೆ್ಳಯದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಯಾಜಕನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅದರ ಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಆದರೆ
ಹರಕೆ ಮಾಡಿದವನು ಮನೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ,
ಆಗ ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆಯೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಅವನದಾಗುವುದು.

ಆಸಿ್ತಯ ಬೆಲೆ
16 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಮೆರ್ (ಎರಡು ಖಂಡುಗ)
ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಹೊಲವು ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಲೆಬಾಳುವುದು. 17 ಒಬ್ಬನು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಯಾಜಕನು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಷು್ಟ ಇರುವುದು. 18 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜೂ್ಯಬಿಲಿಯ
ನಂತರ ತನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾಜಕನು ಅದರ ಸರಿಯಾದ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು. ಅವನು ಮುಂದಿನ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರಕೆ್ಕ ಇರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 19 ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಅದನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ
ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಹೊಲವು
ತಿರುಗಿ ಅವನದಾಗುವುದು. 20 ಅವನು ಹೊಲವನು್ನ ಮರಳಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಜಕರುಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 21 ಅವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದದಾ್ದಗಿರುವುದು. ಅದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಯಾಜಕನದಾ್ದಗಿರುವುದು. ಅದು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರುವುದು.

22 “ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಹೊಲವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, 23 ಯಾಜಕನು ಮುಂದಿನ ಜೂ್ಯಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೆ ಇರುವ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಭೂಮಿಯು
ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುವುದು. 24 ಜೂ್ಯಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ, ಆ
ಭೂಮಿಯು ಅದರ ಮೊದಲ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ
ಕುಟುಂಬವು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮೊದಲು ಹೊಂದಿತೊ್ತೕ ಆ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.

25 “ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಬೆಲೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ನ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇರಾ ತೂಕದ
ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

ಪಶುಗಳ ಬೆಲೆ
26 “ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ದನಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಶುವು
ಚೊಚ್ಚಲಾದದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅಂಥ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಜನರು ಚೊಚ್ಚಲಾದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲಾದ
ಪಶುವು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಶುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದವನು
ಅದನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದವನು ಆ
ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಯಾಜಕನು ತಾನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಗೆ ಆ ಪಶುವನು್ನ ಮಾರಬೇಕು.

ವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
28 “ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ವಿಶೇಷ ಬಗೆಯ

ಕಾಣಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಮಾರುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಯೆಹೋವನದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 29 ಆ ವಿಶೇಷ
ಬಗೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.

30 “ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶವು
ಯೆಹೋವನದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಗಳಾಗಲಿ ಮರಗಳ
ಫಲಗಳಾಗಲಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶ
ಯೆಹೋವನದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತಾನು
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಲಿನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮರಳಿ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ
ಒಂದಂಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

32 “ದನಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಕುರಿಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಲನು್ನ
ಯಾಜಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆ ಪಶು
ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುವುದು. 33 ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳಯದೋ
ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು ಅದರ ಮಾಲಿಕನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಪಶುಗಳು ಯೆಹೋವನದಾಗುತ್ತವೆ.
ಆ ಪಶುವನು್ನ ಮರಳಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು.”

34 ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇವೇ.
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ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ

ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಆಗ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವು ಸೀನಾಯಿ

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದು
ನಡೆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವರವರ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಿ, 3 ನೀನೂ ಆರೋನನೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರನು್ನ ಅವರವರ
ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪಟಿ್ಟಮಾಡು. 4 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಲದ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು 5

ನಿಮೊ್ಮಡನಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಪುರುಷರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರ್.
6 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂರೀಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ
ಶೆಲುಮೀಯೇಲ್;
7 ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ
ನಹಶೋನ್;
8 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಚೂವಾರನ ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲ್;
9 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೇಲೋನನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಯಾಬ್;
10 ಯೋಸೇಫನ ಸಂತಾನದಿಂದ:
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಷಾಮಾ;
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಪೆದಾಚೂರನ ಮಗನಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್;
11 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನಾದ
ಅಬೀದಾನ್;
12 ದಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಾ್ಮಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್;
13 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನಾದ ಪಗೀಯೇಲ್;
14 ಗಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫ್;
15 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಏನಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀರ.”
16 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 17 ಹೆಸರೆಸರಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ
ಜನರನು್ನ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಎರಡನೆ
ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.
ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ,
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.

19 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೋಶೆಯು
ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಮೋಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

20 ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ರೂಬೇನ್
ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ ಎಲಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 21 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 46,500.
22 ಅವರು ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 23 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 59,300.

24 ಗಾದ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 25 ಗಾದ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 45,650.
26 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 27 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 74,600.
28 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 29 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 54,400.
30 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 31 ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 57,400.
32 ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 33 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500.
34 ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ,
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 35 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 32,200.
36 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 37 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 35,400.
38 ದಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ
ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರವರ
ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 39 ದಾನನ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 62,700.
40 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 41 ಆಶೇರ್
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 41,500.
42 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು.
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ಅವರವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಯಿತು. 43 ನಫಾ್ತಲಿಯ
ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 53,400.
44 ಮೋಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ

ನಾಯಕರು ಈ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. (ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕನು
ತನ್ನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದನು.) 45 ಅವರು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 46 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550.

47 ಆದರೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 49 “ಲೇವಿ ಕುಲದ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ.
ಅವರನು್ನ ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಗಣತಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು.
50 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 51 ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ
ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಇಳಿಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಹಾಕಬೇಕು.
ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರೇ. ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರದ ಯಾವನಾದರೂ ಅದರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 52 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಯಾ ಸೈನ್ಯಗಳು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲದ ಧ್ವಜ ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಾಯುವರು;
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವರು.”

54 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದರು.

ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನತನ್ನ ಗೋತ್ರಧ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ ತನ್ನತನ್ನ ದಂಡಿನಲೆ್ಲೕ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3 “ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋತ್ರಗಳವರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹಶೋನ. 4 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 74,600 ಮಂದಿ.
5 “ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಂತರ
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕುವರು. ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು
ಚೂವಾರನ ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲ್. 6 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 54,400 ಮಂದಿ.
7 “ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು ಸಹ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಂತರ
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕುವರು. ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ನಾಯಕನು
ಹೇಲೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಯಾಬ್. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 57,400 ಮಂದಿ.
9 “ಯೆಹೂದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ
ಗೋತ್ರಗಳವರ ಒಟು್ಟ ಸೈನಿಕರು 1,86,400 ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರು
ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಯೆಹೂದ ಕುಲವು
ಮತು್ತ ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಮೊದಲು
ಹೊರಡುವರು.
10 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕುಲಗಳು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ
ವಿಭಾಗಗಳಿನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೂಬೇನ್
ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರನು;
11 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 46,500 ಮಂದಿ.
12 “ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರು
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕುವರು. ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು
ಚೂರೀಷದೆ್ದೖನ ಮಗನಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲ. 13 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 59,300 ಮಂದಿ.

14 “ಗಾದ್ ಕುಲವು ಸಹ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಾದನ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು ರೆಗೂವೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫ್. 15 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
45,650 ಮಂದಿ.
16 “ರೂಬೇನ್ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ತಂಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಒಟು್ಟ
ಸೈನಿಕರು 1,51,450 ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುವಾಗ ರೂಬೇನ್ ಕುಲವು ಮತು್ತ ಅದರ ನಂತರದಲಿ್ಲರುವ
ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹೊರಡುವರು.
17 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ನಂತರ ಹೊರಡುವ
ತಂಡದವರೇ ಲೇವಿ ಕುಲದವರು. ಇತರ ಪಾಳೆಯಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವು ಅವರೊಡನೆ ಇರುವುದು. ಅವರು ತಾವು
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುವರು.
18 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಡನೆ
ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕುಲಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮ. 19 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 40,500 ಮಂದಿ.
20 “ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕುವರು. ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು
ಪೆದಾಚೂರನ ಮಗನಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ. 21 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 32,200 ಮಂದಿ.
22 “ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲವು ಸಹ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕುವರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮಗನಾದ ಅಬೀದಾನನು. 23 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೈನಿಕರು 35,400 ಮಂದಿ.
24 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರು 1,08,100
ಮಂದಿ. ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮರ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ
ಅವರ ನಂತರದಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಮೂರನೆಯ
ಗುಂಪಾಗಿ ಹೊರಡುವರು.
25 “ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ ಅವರೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ
ಕುಲಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಧ್ವಜದೊಡನೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ದಾನ್ ಕುಲದ ನಾಯಕನು ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖಯನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಗೆಜೆರ್. 26 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 62,700 ಮಂದಿ.
27 “ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ದಾನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಹಾಕಬೇಕು. ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನಾದ
ಪಗೀಯೇಲ. 28 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 41,500 ಮಂದಿ.
29 “ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಸಹ ದಾನ್ ಕುಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಹಾಕಬೇಕು. ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ನಾಯಕನು ಏನಾನನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀರ. 30 ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು 53,400 ಮಂದಿ.
31 “ದಾನ್ ಕುಲದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು
1,57,600 ಮಂದಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಎರಡು ಕುಲಗಳವರು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವರು.”

32 ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹೆಸರನು್ನ
ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇವರೇ. ಅವರ
ವಿಭಾಗಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 6,03,550 ಮಂದಿ. 33 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯ
ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆಯು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಿಲ್ಲ.

34 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಲದೊಡನೆಯೂ
ಕುಟುಂಬದೊಡನೆಯೂ ಇದ್ದನು.

ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಕುಟುಂಬ

ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯೊಡನೆ
ಮಾತಾಡಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಮೋಶೆಯ
ವಂಶದವರು ಇವರೇ. 2 ಆರೋನನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ನಾದಾಬನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ. ಅನಂತರ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್. 3 ಈ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠೕತರಾದವರಾಗಿದ್ದರು.
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4 ಆದರೆ ನಾದಾಬ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಸೀನಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾದಾಬ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಅಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರು. ಅವರಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರನು ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಆರೋನನ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.

ಯಾಜಕರ ಸಹಾಯಕರಾದ ಲೇವಿಯರು
5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಲೇವಿ

ಕುಲದವರನು್ನ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ. ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವರು. 7 ಲೇವಿಯರು
ಅವನಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಮೂಹಕಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಮುಂದೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. 8

ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವು ಚಲಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಲೇವಿಯರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯಬೇಕು.

9 “ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಆರೋನನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

10 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸು. ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಯಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಜಕರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಬೇರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ
ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.”

11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ ನಾನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನವರಾಗಿರುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದೆನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನವರನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳು ನನ್ನದಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಗೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನನ್ನವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು!”

14 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
15 “ಲೇವಿಯರನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೂ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸನೂ್ನ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗುವನೂ್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು.” 16 ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

17 ಲೇವಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು:
ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್ ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀ.
18 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನು ಅನೇಕ ಗೋತ್ರಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಗೇಷೋರ್ನನ ಗೋತ್ರಗಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
19 ಕೆಹಾತನ ಗೋತ್ರಗಳು: ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
20 ಮೆರಾರೀಯ ಗೋತ್ರಗಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ.

ಅವು ಲೇವಿ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
21 ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗೇಷೋರ್ನನ

ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 22 ಈ ಎರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ 7,500 ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. 23 ಗೇಷೋರ್ನನ
ಕುಲದವರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಗೇಷೋರ್ನನ ಗೋತ್ರಗಳ
ನಾಯಕನು ಲಾಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫ್. 25

ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ, ಹೊರಡೇರೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳವುದು ಗೇಷೋರ್ನ
ವಂಶದವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಂಗಳದ
ಪರದೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಅವರು ಅಂಗಳದ
ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಪರದೆಯನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಅಂಗಳವು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಮತು್ತ
ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇತು್ತ. ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್
ಗೋತ್ರಗಳವರು ಕೆಹಾತನ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದರು. 28 ಈ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ 8,300
ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 29 ಕೆಹಾತ್ಯರ
ಗೋತ್ರಗಳವರು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. 30 ಕೆಹಾತ್ಯರ ನಾಯಕ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್. 31 ಅವರು ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆ, ಮೇಜು,
ದೀಪಸ್ತಂಭ, ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ,
ಪರದೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ.

32 ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು.

33 ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀಯ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಮೆರಾರೀಯ
ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಿ್ಲೕಯ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ 6,200 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. 35 ಮೆರಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳ
ನಾಯಕನು ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗನಾದ ಚೂರೀಯೇಲ್. ಮೆರಾರೀ
ಗೋತ್ರಗಳವರು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 36 ಮೆರಾರೀ ಕುಲದವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವರು
ಎಲಾ್ಲ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅದರ
ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 37

ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಳದ ಎಲಾ್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಇದರಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ
ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳೂ ಹಗ್ಗಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.

38 ಮೋಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ಬೇರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.

39 ಆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000.

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುತ್ರರ ಸಾ್ಥನ
40 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು

ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಮಾಡು. 41 ನಾನು ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಾದ
ನಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇತರ ಜನರ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬದಲು, ಲೇವಿಯರ
ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

42 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಿದನು.
ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. 43

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ ಎಲಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಮೋಶೆ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಿದನು. ಆ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ 22,273 ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು.

44 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 45

“ದೇವರಾದ ನಾನು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲು
ಲೇವಿಯರನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲು ಲೇವಿಯರ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಸ್ವತಾ್ತಗಿದಾ್ದರೆ. 46 ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,000.
ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುತ್ರರ ಸಂಖೆ್ಯ 22,273.
ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ 273 ಮಂದಿ ಹೆಚು್ಚ ಚೊಚ್ಚಲು
ಪುತ್ರರಿರುತಾ್ತರೆ. 47 ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂದರೆ 273 ಮಂದಿಗೆ ಐದೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಗೆರಾ.) ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸು. 48 ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಈ ಹಣವು
ಇಸೆ್ರೕಲರ 273 ಮಂದಿಗೆ ಈಡಾಗಿದೆ.’”
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49 ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ 273 ಮಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡಸರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಆ 273 ಮಂದಿಗೆ ಈಡು
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 50 ಮೋಶೆಯು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಗಂಡಸರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಅವನು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 1,365 ಶೆಕಲ್
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. 51 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

ಕೆಹಾತ್ ಗೋತ್ರದವರ ಕೆಲಸಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಕೆಹಾತ್ ಗೋತ್ರದ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. (ಕೆಹಾತ್ಯರು
ಲೇವಿ ವಂಶದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.) 3 ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ
ಐವತ್ತರೊಳಗಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. 4 ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

5 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಮಹಾ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವ ತೆರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 6 ಬಳಿಕ
ಅವರು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೊಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.”

7 “ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹಾಸಬೇಕು. ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಚಮಚಗಳನೂ್ನ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಹೂಜೆಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. 8 ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೆಂಪುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

9 “ಆಮೇಲೆ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೂ್ಕ ಅದರ ದೀಪಗಳಿಗೂ ದೀಪಗಳ
ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಬೂದಿ ತೆಗೆಯುವ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಠಕೆಗೂ ಮತು್ತ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೂ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. 10 ಬಳಿಕ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೂ್ಕ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

11 “ಅವರು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ತೊಗಲಿಂದ ಅದನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

12 “ಬಳಿಕ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಈ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

13 “ಅವರು ತಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು,
ನೇರಳೆಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಸಬೇಕು. 14 ಬಳಿಕ ಅವರು
ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ,
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳು, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ
ಬೋಗುಣಿಗಳು. ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊದಿಸಿ, ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರ
ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಹೊದಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಹಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು; ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ
ಸಾಯುತಾ್ತರೆ.

16 “ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಇಡೀ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರೊಳಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣಗೂ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೂ್ಕ ದೈನಂದಿನ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗೂ ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೂ್ಕ ಅವನು
ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.”

17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 18 “ಕೆಹಾತ್ಯರು
ಲೇವಿಯರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 19

ಅವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಾಗ ಸಾಯದಂತೆ

ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಕೆಹಾತ್ಯನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 20 ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಕೆಹಾತ್ಯರು
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವರು. ಆ ಮಹಾ
ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಟಿ್ಟದರೂ
ಸಾಯುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸಗಳು
21 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 22 “ನೀನು

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಪಟಿ್ಟಮಾಡು.
ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರಬೇಕು.

24 “ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ವಗಾರ್ವಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸ
ಯಾವುದೆಂದರೆ: 25 ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ,
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೊದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಪರದೆಯನು್ನ
ವಗಾರ್ಯಿಸಬೇಕು. 26 ಅಂಗಳದ ಪರದೆಗಳನು್ನ, ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಅಂಗಳ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಪರದೆಯನು್ನ, ಅವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಇವುಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ವಗಾರ್ಯಿಸಬೇಕು. 27

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತ್ರರು ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವರು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು
ವಗಾರ್ಯಿಸುವ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವರೇ ಕಾಯಬೇಕೆಂಬ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. 28

ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕಾವಲಿನ ಕತರ್ವ್ಯದಲಿ್ಲ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಆರೋನನ ಮಗನಾದ
ಈತಾಮಾರನು ಅವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿರಬೇಕು.”

ಮೆರಾರೀ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸಗಳು
29 “ನೀನು ಮೆರಾರೀಯರನೂ್ನ ಅವರ ಕುಲಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ

ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸು. 30

ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಲು
ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಅವರ ವಯಸು್ಸ
ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಐವತ್ತರೊಳಗಿರಬೇಕು. 31 ಈ
ಕೆಳಕಂಡ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮೆರಾರೀಯರು ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ ಕಟು್ಟವರು,
ವಗಾರ್ಯಿಸುವರು ಮತು್ತ ಕಾವಲುಕಾಯುವರು: ಪವಿತ್ರ ಡೇರೆಯ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅದರ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳು, ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಅದರ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, 32 ಅಂಗಳದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು. ಅವರು ವಗಾರ್ಯಿಸಬೇಕಾದ
ಮತು್ತ ಕಾವಲುಕಾಯಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀನು ಹೆಸರೆಸರಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 33 ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಮೆರಾರೀಯರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅವರ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನನ
ಮಗನಾದ ಈತಾಮಾರನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದೆ.”

ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಗಳು
34 ಮೋಶೆ ಆರೋನರೂ, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಧಾನರೂ ಕುಲ

ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಹಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೇವೆಯ
ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗಂಡಸರನೆ್ನೕ ಅವರು
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು.

36 ಅವರಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲು ಅಹರ್ರಾಗಿ ಗೋತ್ರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 2,750 ಮಂದಿ. 37

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು
ಕೆಹಾತ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇವರೇ.

38 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಕುಲ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಯಿತು. 40

ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ 2,630. 41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
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ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡತಕ್ಕವರು
ಇವರೇ.

42 ಮೆರಾರೀಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದ
ಒಳಗಿರುವ ಮತು್ತ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೇವೆಯ
ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಲ ಮತು್ತ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಯಿತು. 44 ಅವರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 3,200. 45 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ
ಆರೋನರು ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಮೆರಾರೀಯರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಈ
ಗಂಡಸರನು್ನ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

46 ಹೀಗೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕುಲ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 47 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವಷರ್ದೊಳಗಿರುವ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ
ಕಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ವಗಾರ್ವಣೆಯ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 48 ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 8,580. 49

ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ವಗಾರ್ವಣೆಗಾಗಿ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಮತು್ತ ವಗಾರ್ವಣೆ ಕೆಲಸದ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಇದು
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಶುದಾ್ಧಚಾರದ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಭಯಂಕರವಾದ ಚಮರ್ರೋಗವುಳ್ಳವರನೂ್ನ
ದೈಹಿಕಸಾ್ರವವುಳ್ಳವರನೂ್ನ ಹೆಣದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ

ಅಶುದ್ಧರಾದವರನೂ್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕೆಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3 ಅಂಥವರು ಗಂಡಸರೇ ಆಗಲಿ
ಹೆಂಗಸರೇ ಆಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು.
ನಾನೇ ಅವರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು
ಅದನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು.”

4 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಅಂಥವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗಿರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಮಾಡಿದರು.

ತಪು್ಪಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ವಿಧಿ
5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಇದನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಆಸಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಸುಳು್ಳಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊಲಸಾದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವನು
ತನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ, ಅಪರಾಧ
ಮಾಡಿದವನು ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆಯೊಡನೆ
ಐದನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ದಂಡವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನು ತೀರಿಹೋಗಿ, ಹತಿ್ತರ ಸಂಬಂಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ಆ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಪೂಣರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನು
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಟಗರನು್ನ
ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಯಾಜಕನು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

9 “ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವ ಯಾಜಕನು ತನಗಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಅವನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಈ ವಿಶೇಷ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.”

ಸಂಶಯಪಡುವ ಗಂಡಂದಿರು
11 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಈ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಸನಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿದು್ದ, 13 ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಡನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅವಳ ಈ ಕಾಯರ್ವು
ಗಂಡನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳು ಈ ಕಾಯರ್
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ತನ್ನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸತಾ್ಯಂಶವನು್ನ ಆಕೆ
ಗುಪ್ತವಾಗಿಡಬಹುದು. 14 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಈಷೆರ್ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ ಎಂದು
ಸಂಶಯಪಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರಲಿ 15 ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮೂರು ಸೇರು
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು.
ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಾಕಬಾರದು; ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಧೂಪಹಾಕಬಾರದು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ದೋಷವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸಲು
ಕೊಟ್ಟಂಥ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.

16 “ಯಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 17 ಬಳಿಕ ಅವನು ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ
ಜಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಧೂಳನು್ನ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. 18 ಯಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವಳ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಸಿ
ಆಕೆಯ ದೋಷವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಾಪವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ನೀರಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

19 “ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಸುಳಾ್ಳಡದೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸುವನು. ಯಾಜಕನು ಅವಳಿಗೆ
ಹೀಗೆನ್ನಬೇಕು: ‘ನೀನು ಪರಪುರುಷನ ಸಂಗ ಮಾಡದೆ ಗಂಡನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದು್ದ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನು್ನ ಬಿಡದೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಇರುವವಳಾದರೆ, ಶಾಪವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಹಿನೀರಿನಿಂದ
ನಿನಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು. 20 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲದ
ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಗಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧಳಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ
ವಿಶೇಷ ಜಲವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಾಗ, ನಿನಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದು.
ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಸುರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗು
ಸಾಯುವುದು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರಮಾಡಿ ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.’

“ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕು.
ಅವಳು, ‘ನಾನು ಸುಳಾ್ಳಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 22 ಯಾಜಕನು, ‘ಹಾನಿಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ನೀರನು್ನ ನೀನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನೀನು ಪಡೆಯುವ
ಮಗು ಹುಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ ಸಾಯುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ‘ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

23 “ಯಾಜಕನು ಈ ಶಾಪಗಳನು್ನ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಕಹಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆ ಸುರುಳಿಯ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24 ಆಮೇಲೆ ಶಾಪವನು್ನ
ಬರಮಾಡುವ ಆ ನೀರನು್ನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಈ ನೀರು
ಅವಳೊಳಗೆ ಸೇರುವುದು. ಅವಳು ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ
ಮಹಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.

25 “ಯಾಜಕನು ಈಷೆರ್ಯುಳ್ಳ ಗಂಡನ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಆಕೆಯ ಕೈಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 26

ಯಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ತರುವಾಯ ಅವನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 27 ಅವಳು ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀರು ಅವಳಿಗೆ
ಹಾನಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು, ನೀರು ಅವಳೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವಳಿಗೆ ಮಹಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ನೀರು
ಅವಳನು್ನ ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಂಜೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು. ಅವಳು ತನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿರುವಳು. 28 ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ
ಗಂಡನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾಜಕನು
ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ
ಹಾನಿಯಾಗದೆ, ಇನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರಲು ಶಕ್ತಳಾಗಿರುವಳು.

29 “ಇದೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಂಶಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ವಿಧಿ. ಗಂಡನ
ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಹೆಂಡತಿಯು 30 ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವ
ಮಾಡಿರುವಾಗಲೂ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಶಯಪಡುವಾಗಲೂ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದದು್ದ ಇದೇ.
ಯಾಜಕನು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ
ಯಾಜಕನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು. ಇದು
ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. 31 ಗಂಡನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.”

ನಾಜೀರವ್ರತ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ
ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ನಾಜೀರವ್ರತವನು್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ

ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹರಕೆ
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ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ
ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಹುಳಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಬೇರೆ ಮದ್ಯದ ಹುಳಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು; ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ
ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾನವನೂ್ನ ಕುಡಿಯಬಾರದು; ಹಸಿ
ಅಥವಾ ಒಣ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಹ ತಿನ್ನಬಾರದು; 4 ಅವನು ಹರಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ
ಯಾವದನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಬೀಜವನಾ್ನಗಲಿ
ಸಿಪೆ್ಪಯನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು.

5 “ಅವನ ವ್ರತದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕ್ಷೌರದ ಕತಿ್ತಯು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ
ಸೋಂಕಬಾರದು. ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಾದ ತನ್ನ
ಕಾಲವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವ ತನಕ ಅವನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ವ್ರತದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಅವನು ಕೂದಲನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6 “ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ, ಯಾವ ಶವದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು. 7 ಅವನ
ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಸತ್ತರೂ ಅವನು ಅವರ
ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು.
ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅವನ ಕೂದಲು ಅವನ
ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. 8 ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. 9

ಯಾವನಾದರೂ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ತಾನು
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ತಲೆಕೂದಲು ಅಪವಿತ್ರವಾದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಲೆಯನು್ನ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಬಳಿಕ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ
ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಿರುವ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 11 ಆಗ ಯಾಜಕನು
ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣವು
ಸೋಂಕಿ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವು
ಅವನಿಗೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹರಕೆ
ಮಾಡುವನು. 12 ಅವನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದರಥರ್.
ಅವನು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಶವವು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ದಿನಗಳು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ
ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

13 “ನಾಜೀರನು ತನ್ನ ವ್ರತದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ,
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ: ಅವನು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದದು
ಯಾವುವೆಂದರೆ,

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿ,
ದೋಷಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಟಗರು
ಇವೇ.
15 ಶುದ್ಧವಾದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ತೆಳುವಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟತುಂಬಾ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು;
ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳೊಡನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
16 “ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಮಾಡುವನು. 17 ಯಾಜಕನು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವನು.

18 “ನಾಜೀರವ್ರತವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಳಿ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕೂದಲನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು.

19 “ನಾಜೀರನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ನಂತರ, ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಟಗರಿನ ಬೆಂದ
ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಸಿಹಿರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಒಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ತೆಳುವಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 20 ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅದನು್ನ

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದು್ದ ಯಾಜಕರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಮೀಸಲಾಗಿಟಿ್ಟರುವ ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯ ಎದೆಯ ಭಾಗ ಮತು್ತ
ತೊಡೆಯ ಭಾಗ ಸಹ ಯಾಜಕನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ
ನಾಜೀರನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

21 “ಇದೇ ನಾಜೀರರ ವ್ರತವಿಧಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತ ಪೂತಿರ್ಗಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾವು ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಹರಕೆ
ಮಾಡಿದಷ್ಟನು್ನ ವ್ರತವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.”

ಯಾಜಕರು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಆಶೀವರ್ಚನ
22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 23 “ನೀನು

ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು: ನೀವು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಾಗ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು:

24 ‘ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ.
25 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡಲಿ.

26 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.’

27 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೀಗೆ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಪುತ್ರರೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದರಿಂದ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

ಮೋಶೆ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಅದರ ವಸು್ತಗಳೊಡನೆ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೊಡನೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ

ಉಪಕರಣಗಳೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಇವು ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

2 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ನಾಯಕರು ಅಂದರೆ ಜನಗಣತಿಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಸಹ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 3 ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಆರು ಕಮಾನು
ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ಜೊತೆ
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಧಾನರು ಇವುಗಳನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 5 “ಪ್ರಧಾನರಿಂದ
ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. ಇವು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ವಗಾರ್ವಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು.”

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಆ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಅವನು
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಗೋತ್ರಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ
ಎರಡು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಜೊತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
8 ಬಳಿಕ ಮೆರಾರೀಯರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಾಲು್ಕ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಲು್ಕ ಜೊತೆ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವರೆಲ್ಲರು
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ
ಈತಾಮಾರನು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು. 9 ಮೋಶೆಯು
ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಎತು್ತಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಬಂಡಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ
ಹೊರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

10 ವೇದಿಕೆಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಆರಂಭಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಧಾನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ
ಮುಂದೆ ತಂದರು. 11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರಧಾನನು ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರಬೇಕು”
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

12 ಹನೆ್ನರಡು ಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದನು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನನು ಮೂರುಕಾಲು ಪೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಒಂದು ಮುಕಾ್ಕಲು ಪೌಂಡು ತೂಕವುಳ್ಳ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನೂ್ನ ತಂದನು. ಇವೆರಡನೂ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯಿಂದ
ತೂಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡಲಾಗಿತು್ತ.

ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ನಾಲು್ಕ ತೊಲೆ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
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ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಐದು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಐದು ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಐದು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನೂ
ತಂದನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹಶೋನನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದನು.

ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಚೂವಾರನ
ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಹೇಲೋನನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಯಾಬನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶೆದೇಯೂರನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಚೂರೀಷದೆ್ದೖಯ
ಮಗನಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಾದ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಯಸಾಫನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಪೆದಾಚೂರನ
ಮಗನಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ
ಮಗನಾದ ಅಬೀದಾನನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಗೆಜರನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಒಕಾ್ರನನ
ಮಗನಾದ ಪಗೀಯೇಲನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಏನಾನನ
ಮಗನಾದ ಅಹೀರನು ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದನು.

84 ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಧಾನರು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದಾಗ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅವರು ಹನೆ್ನರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 85

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು ಮೂರುಕಾಲು
ಪೌಂಡುಗಳು, ಪ್ರತಿ ಬಟ್ಟಲು ಸುಮಾರು ಮೂರುಮುಕಾ್ಕಲು ಪೌಂಡು
ತೂಕವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅರವತು್ತ
ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ತೂಕವಾಗಿದ್ದವು. 86 ಧೂಪವುಳ್ಳ ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧೂಪಾರತಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ
ಪ್ರಕಾರ ಹತು್ತ ತೊಲೆ ತೂಕವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ. ಹನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತೊಲೆಗಳಷು್ಟ
ತೂಕವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದ್ದವು.

87 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟು್ಟ
ಪಶುಗಳು: ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಹನೆ್ನರಡು ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಎರಡು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳೂ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 88 ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಪ್ರಧಾನರು
ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ
ಹೋರಿಗಳು, ಅರವತು್ತ ಟಗರುಗಳು, ಅರವತು್ತ ಹೋತಗಳು, ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಅರವತು್ತ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದಾಗ ಅದಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ
ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

89 ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಲು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಮೋಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು.

ದೀಪಸ್ತಂಭ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 “ಆರೋನನು
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಹೇಳು. ಆಗ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದಿನ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಅಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಮಾಡಿದನು. ಆರೋನನು

ದೀಪಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅವುಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಿದನು. 4 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ

ಅದರ ಬುಡದಿಂದ ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರಗಳವರೆಗೂ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಅದು ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

ಲೇವಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 6 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ

ಲೇವಿಯರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು. 7 ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ
ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಜಲವನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸವಾರ್ಂಗಕ್ಷೌರ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

8 “ತರುವಾಯ ಲೇವಿಯರು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಯಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು; ನೀನು ಅವರಿಂದ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9

ಲೇವಿಯರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸು. 10 ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡುವರು. 11 ಆಗ ಆರೋನನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಡುವನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ
ಪರಿಚಯರ್ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವರು.

12 “ಲೇವಿಯರು ಆ ಹೋರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟ ನಂತರ, ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಇನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 13 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುವೆ. 14 ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

15 “ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ವಿಶೇಷ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಬಂದು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು. 16

ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನನಗಾಗಿ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇವರನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಮನುಷ್ಯರೂ
ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನ ಸ್ವತಾ್ತಗಿರುವರು. ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಚೊಚ್ಚಲಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಚೊಚ್ಚಲಾದದ್ದನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನಲಾ್ಲ. 18

ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 19 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ನಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ ಅತೀ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯವು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

20 ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಮೋಶೆ ಆರೋನರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರು.
21 ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದನು. 22 ಆಗ
ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತ್ರರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಹರ್ರಾದರು.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಲೇವಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

23 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24 “ಲೇವಿಯರು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸಗಿರುವ ಗಂಡಸರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸೇವೆಯ ದಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಲು
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 25 ಅವರ ವಯಸು್ಸ ಐವತು್ತ ವಷರ್ವಾದ
ನಂತರ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು; ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ
ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರೆಂದಿಗೂ
ಮಾಡಕೂಡದು. 26 ಅವರು ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಳಿ ಇತರ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ
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ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಲೇಕೂಡದು. ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು.”

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ನಂತರ
ಎರಡನೆ ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೀನಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ

ಮಾತಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
3 ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ
ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಇದನು್ನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.”

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಜನರು ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸೀನಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು.

6 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆ ದಿನ ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 7 “ನಾವು ಮನುಷ್ಯ
ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೇಮಕವಾದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

8 ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ಆತನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು: ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯಶವ ಸೋಂಕಿದ್ದರಿಂದ
ಅಶುದ್ಧರಾದವರೂ ದೂರಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲರುವವರೂ ಸಹ
ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. 11 ಅಂಥವರು
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ನಸುಸಂಜೆ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳೊಡನೆ ಮತು್ತ ಕಹಿಯಾದ ಸೊಪು್ಪಗಳೊಡನೆ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 12 ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ
ಇಡಬಾರದು. ಅವರು ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಆ
ಕುರಿಮರಿಯ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಬಾರದು. ಅವರು
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ
ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸರಿಯಾದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ದೋಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

14 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ,
ಅದರ ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ
ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು.”

ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ
15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುಡಾರವಾದ ಪವಿತ್ರ

ಗುಡಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು ಮತು್ತ ಅದು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಹೀಗೆ ಮೇಘವು ಯಾವಾಗಲೂ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದು.
ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವುದು. 17 ಆ
ಮೇಘವು ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಾ್ದಗಲೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವರು. ಆ ಮೇಘವು ನಿಂತಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 18 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವರು. ಆ ಮೋಡವು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲಿರುವ
ತನಕ ಅವರು ತಾವಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು. 19 ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆ
ಮೇಘವು ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 20 ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಘವು
ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಕೆಲವು
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಹೊತಾ್ತರೆಯವರೆಗೂ
ಇರುತಿ್ತತು್ತ; ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಾ್ದಗ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಮೋಡವು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಗಲಾಗಿರಲಿ
ರಾತಿ್ರಯಾಗಿರಲಿ ಜನರು ಅದನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು. 22 ಆ
ಮೇಘವು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ದಿನವಾಗಲಿ ಒಂದು
ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ವಷರ್ವಾಗಲಿ ನಿಂತರೆ ಅದು ನಿಂತಿರುವ ತನಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡೇ ಇರುವರು. ಅದು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಾ್ದಗ ಅವರು ಹೊರಡುವರು. 23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜನರು ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಂದುವರಿಸುವರು. ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ಬೆಳಿ್ಳಯ ತುತೂ್ತರಿಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಎರಡು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಜನಸಮೂಹದವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಕರೆಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಇವುಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 3 ನೀನು
ಎರಡು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಲಘು ಸ್ವರದಿಂದ ಊದಿಸುವಾಗ
ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರಬೇಕು. 4 ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಊದಿಸಿದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಪ್ರಧಾನರಾದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರಬೇಕು.

5 “ಜನರ ಕುಲಗಳು ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಆಭರ್ಟದಿಂದ
ಊದಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಮೊದಲನೆ ಸಲ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಆಭರ್ಟದಿಂದ ಊದಿಸುವಾಗ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. 6

ನೀವು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ
ಊದಿಸುವಾಗ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಲಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. 7 ಆದರೆ
ಜನಸಮುದಾಯವು ಕೂಡಿಬರಬೇಕಾದಾಗ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಲಘುಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲ್ಲಲ್ಲ. 8

ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಮಾತ್ರವೇ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ
ನಿಯಮ.

9 “ನೀವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಎದುರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವಾಗ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಆಭರ್ಟ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಊದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು
ಉತ್ಸವಕಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಆ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ತುತೂ್ತರಿ ಧ್ವನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ನೆನಪನು್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ.”

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಯಾಣ
11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ

ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುಡಾರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎದಿ್ದತು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ,
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು
ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಘವು ಪಾರಾನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. 13

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಅವರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಸಲ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

14 ಮೊದಲು ಯೆಹೂದ ಪಾಳೆಯದ ಮೂರು ದಂಡುಗಳು
ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹಶೋನನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 15 ಚೂವಾರನ ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲನು
ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. 16 ಹೇಲೋನನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಯಾಬನು ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ.

17 ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀ ಕುಲಗಳ ಗಂಡಸರು ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು.
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18 ಅವರ ತರುವಾಯ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟರು. ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರನು ರೂಬೇನ್
ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 19 ಚೂರೀಷದೆ್ದೖನ ಮಗನಾದ
ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. 20

ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫನು ಗಾದ್ ಕುಲದ
ಸೇನಾಧಿಪತಿ. 21 ಬಳಿಕ ಕೆಹಾತನ ಕುಲದವರು ಹೊರಟರು. ಅವರು
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಹಾತ್ಯರು
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳೊಡನೆ ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇತರ ಲೇವಿಯರು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

22 ಬಳಿಕ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು
ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಸೇನಾಧಿಪತಿ. 23 ಪೆದಾಚೂರನ ಮಗನಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನಾದ
ಅಬೀದಾನನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ.

25 ಆಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲದಿಂದ
ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟವು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಗೆಜೆರನು ದಾನ್ ಕುಲದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. 26 ಆಶೇರನ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನಾದ ಪಗೀಯೇಲನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 27

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಏನಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀರನು
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 28 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದರು.

29 ಹೋಬಾಬನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯನಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನು.
ರೆಗೂವೇಲನು ಮೋಶೆಯ ಮಾವ. ಮೋಶೆಯು ಹೋಬಾಬನಿಗೆ,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಾ. ನೀನು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಉದಾ್ದರವಾಗುವೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.”

30 ಆದರೆ ಹೋಬಾಬನು, “ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

31 ಆಗ ಮೋಶೆ, “ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಡ.
ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ
ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕನಾಗಿರಬಹುದು. 32 ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಪಾಲು ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೂರು ದಿನ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮತೆ್ತ ಪಾಳೆಯ ಹಾಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಾ್ತ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೋಯಿತು. 34 ಅವರು ಪಾಳೆಯದೊಡನೆ
ಹೊರಟಾಗ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೆಹೋವನ ಮೋಡವು ಅವರ
ಮೇಲಿರುತಿ್ತತು್ತ.

35 ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ,
ಮೋಶೆಯು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
36 ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಮೋಶೆಯು,

“ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಜನರು ಮತೆ್ತ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು

ಜನರು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಬೆಂಕಿ ಅವರ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊತಿ್ತಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಸುಟು್ಟಹೋದರು. 2 ಆಗ ಜನರು
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಮೋಶೆಯು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಾಗಿ ಬೆಂಕಿ
ಆರಿಹೋಯಿತು. 3 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ
ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ತಬೇರ” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
4 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿರುಕುಳಕೊಡುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಬೇರೆ

ರೀತಿಯ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹ
ಮತೆ್ತ ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿ, “ನಮಗೆ ಯಾರು ಮಾಂಸವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತರೆ? 5 ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಿಟಿ್ಟಯಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಮೀನು,
ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಬೂರ್ಜು, ಈರುಳಿ್ಳಸೊಪು್ಪ, ಈರುಳಿ್ಳ, ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ
ನಮ್ಮ ಬಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮನ್ನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದರು. 7 ಈ ಮನ್ನವು
ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಕಾಳಿನಂತಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅಂಟು ಪದಾಥರ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು.
8 ಜನರು ಮನ್ನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ
ಅಥವಾ ಒರಳಲಿ್ಲ ಕುಟಿ್ಟ, ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಳುವಾದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ರುಚಿ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ
ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಂತಿತು್ತ. 9 ರಾತಿ್ರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನವೂ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.

10 ಎಲಾ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಗುಣಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಶಬ್ದವು ಮೋಶೆಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 11 ಆಗ ಮೋಶೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಸರವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆನೇ?
ಈ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಭಾರವನು್ನ ನೀನು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದೆ? 12 ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೋ?
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದಾದಿಯು
ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಈ ಜನರನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ
ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಹೇಳುವೆ? 13

ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಮಾಂಸವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡು’
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ! ಇಷು್ಟ ಜನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಮಾಂಸವು
ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ದೊರಕೀತು? 14 ಇಷು್ಟ ಜನರ ಭಾರವನು್ನ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರುವುದು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ
ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ. 15 ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ನನಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ ನಾನು ಈ ದುರವಸೆ್ಥಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಹಿರಿಯರೆಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದೂ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಕರೆದುತಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊ. 17 ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಇಳಿದುಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವೆನು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು
ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಆಗ
ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಈ ಜನರ ಭಾರವನು್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆ ಭಾರವನು್ನ ಹೊರಲು ನಿನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು.

18 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾಳೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ‘ನಮಗೆ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಚೆನಾ್ನಗಿದೆ್ದವಲಾ್ಲ’ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ದೂರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನೀವು ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ನೀವು
ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ, ಐದು ದಿನವಲ್ಲ, ಹತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, 20 ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಓಕರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಬರುವ
ತನಕ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಮತು್ತ ‘ನಾವೇಕೆ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆವು?’ ಎಂದು ಆತನ
ಮುಂದೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು.”

21 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಇಲಿ್ಲ ಆರು ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದರೆ. ಆದಾಗೂ್ಯ ನೀನು ಇವರಿಗೆ ಮಾಂಸ
ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಇವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳೆಲಾ್ಲ ಅದನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಾಗಿಯೂ ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 22 ನಾವು ಎಲಾ್ಲ
ಕುರಿಗಳನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಇಷು್ಟ ಜನರು ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಸಾಕಾಗದು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ
ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಡಿದರೂ ಅದು ಇಷು್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಗೆ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವುದನು್ನ
ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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24 ಮೋಶೆಯು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 25 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಬಂದು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಆ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮತೆ್ತ
ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲಿಲ್ಲ.

26 ಎಲಾ್ದದ್ ಮತು್ತ ಮೇದಾದ್ ಎಂಬ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರು ಗುಡಾರದ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಳೆಯದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರವಾದಿಸತೊಡಗಿದರು. 27 ಒಬ್ಬ
ಯೌವನಸ್ಥನು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಎಲಾ್ದದ್ ಮತು್ತ
ಮೇದಾದ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ
ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ,
ನೀನು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದನು. (ಯೆಹೋಶುವನು
ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದಗಿನಿಂದಲೂ ಮೋಶೆಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.)

29 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು, “ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಚಿಂತೆಪಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಯೆಹೋವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನು್ನ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆಯು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕರು ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಲಾವಕಿ್ಕಗಳು
31 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ

ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಗಾಳಿಯು ಲಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂತು. ಲಾವಕಿ್ಕಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಹಾರಿಬಂದವು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ
ನಡೆಯಬಹುದಾದಷು್ಟ ದೂರದವರೆಗೂ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳು
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 32

ಜನರು ಎದು್ದ ಆ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಮತು್ತ
ಮರುದಿನವೆಲಾ್ಲ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಅರವತು್ತ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಬಳಿಕ ಜನರು ಲಾವಕಿ್ಕಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಹರಡಿ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

33 ಜನರು ಮಾಂಸವನು್ನ ಇನೂ್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮತು್ತ
ಲಾವಕಿ್ಕಗಳ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತುಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಯೆಹೋವನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಜನರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 34 ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ, “ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹತಾವಾ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಮಾಂಸಕಾ್ಕಗಿ ಅತಾ್ಯಶೆಪಟ್ಟವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟರು.

35 ಜನರು ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹತಾವಾದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಹಚೇರೋತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದು್ದ

ಮೋಶೆಯು ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಮಿಯಾರ್ಮಳೂ ಆರೋನನೂ
ಮೋಶೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. 2 ಅವರು,

“ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾ್ದನೋ?
ಆತನು ನಮೊ್ಮಡನೆಯೂ ಮಾತಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 3 (ಮೋಶೆಯು
ಬಹಳ ದೀನನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ದೀನನಾಗಿದ್ದನು.) 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ
ಯೆಹೋವನು, ಮೋಶೆ, ಆರೋನರ ಮತು್ತ ಮಿಯಾರ್ಮಳ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡಿ, “ನೀವು ಮೂವರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ, ಆರೋನರು ಮತು್ತ ಮಿಯಾರ್ಮಳು
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರವಾದ
ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ
ಬಳಿ ನಿಂತನು. ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನನೂ್ನ ಮಿಯಾರ್ಮಳನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಆರೋನನೂ ಮಿಯಾರ್ಮಳೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 6

ದೇವರು, “ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯಿದ್ದರೆ, ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಅಥವಾ
ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವೆನು. 7 ಆದರೆ

ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯು ನನ್ನ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೇವಕನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆಯಿದೆ. 8

ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗೂಡಾಥರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ
ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ
ಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ನೋಡಬಲ್ಲನು. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ನೀವು ಯಾಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋದನು. 10 ಮೇಘವು ಗುಡಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎದಿ್ದತು. ಆರೋನನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಿಯಾರ್ಮಳನು್ನ ನೋಡಿದನು.
ಆಕೆಯ ಚಮರ್ವು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ
ಚಮರ್ರೋಗ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.

11 ಆಗ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾವು
ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸಬೇಡ. 12 ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಅಧರ್ ಮಾಂಸ ಕೊಳೆತುಹೋಗಿ,
ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ ಸತ್ತ ಮಗುವಿನಂತೆ ಈಕೆಗೆ ಆಗದಂತೆ ದಯವಿಟು್ಟ
ಕಾಪಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ದೇವರೇ,
ದಯಮಾಡಿ ಈಕೆಯನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡು” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಉಗುಳಿದ್ದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿವಸ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಹಾಗಾದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿವಸ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.
ತರುವಾಯ ಆಕೆ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಮಿಯಾರ್ಮಳನು್ನ ಏಳು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಕೆ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಇದಾದನಂತರ, ಜನರು
ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಪಾರಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಗೂಢಚಾರರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 “ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ
ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸು. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ

ದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ನಾಯಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಜನರು ಪಾರಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಈ ನಾಯಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ನಾಯಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:

ರೂಬೇನ್ ಕುಲದಿಂದ ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನಾದ ಶಮೂ್ಮವ,
5 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದಿಂದ ಹೋರಿಯ ಮಗನಾದ ಶಾಫಾಟ್,
6 ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬ್,
7 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಇಗಾಲ್,
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯ,
9 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ರಾಫೂವನ ಮಗನಾದ ಪಲಿ್ಟೕ,
10 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಸೋದೀಯ ಮಗನಾದ
ಗದಿ್ದೕಯೇಲ್,
11 ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಸೂಸೀಯ
ಮಗನಾದ ಗದಿ್ದೕ,
12 ದಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗೆಮಲಿ್ಲೕಯ ಮಗನಾದ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ್,
13 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಸೆತೂರ್,
14 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ವಾಪೆಸೀಯನ ಮಗನಾದ ನಹಬೀ,
15 ಗಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ಮಾಕೀಯನ ಮಗನಾದ ಗೆಯೂವೇಲ್.
16 ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಮೋಶೆ

ಕಳುಹಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೇ. (ಮೋಶೆಯು ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)

17 ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು
ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಗೆ ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಹತಿ್ತ ಹೋಗಿ 18 ಆ ದೇಶದ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅಲಿ್ಲನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ
ಅಥವಾ ಬಲಹೀನರೋ, ಬಹಳ ಮಂದಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಂದಿಯೋ, 19 ಅವರ ದೇಶ ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ,
ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲವೋ, 20 ಭೂಮಿಯು ಸಾರವಾದದೊ್ದೕ ಅಥವಾ
ನಿಸಾ್ಸರವಾದದೊ್ದೕ, ಮರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆಗ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಕಾಲವಾಗಿತು್ತ.)

21 ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ, ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಿಡಿದು ಲೆಬೊಹಮಾತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ರೆಹೋಬಿನವರೆಗೂ ದೇಶದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
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22 ಅವರು ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹೋದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಚೋವನ್ ಪಟ್ಟಣಕಿ್ಕಂತ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲ ಅಹೀಮನ್, ಶೇಫೈ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬವರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇವರು ಅನಾಕನ ಸಂತತಿಯವರು. 23 ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್
ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಿಂದ ಒಂದು
ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕಡಿದರು. ಆ ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗೊಂಚಲಿತು್ತ.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಅದನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೆಲವು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತತಂದರು. 24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗೊಂಚಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಕಣಿವೆ
ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

25 ಜನರು ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 26 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪಾರಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ನೋಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮೋಶೆಗೂ ಆರೋನನಿಗೂ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 27 ಜನರು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದೆವು. ಅದು
ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಗೋ, ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಇಲಿ್ಲವೆ. 28 ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠರು. ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳದಾಗಿವೆ. ನಾವು
ಕೆಲವು ಅನಾಕ್ಯರನು್ನ ಸಹ ನೋಡಿದೆವು. 29 ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು
ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತರೆ. ಹಿತಿ್ತಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಮತು್ತ
ಅಮೋರಿಯರು ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತರೆ. ಕಾನಾನ್ಯರು
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಯೋದರ್ನ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ವಾಸಿಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 ಕಾಲೇಬನು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗೊಣಗುಟು್ಟವ
ಜನರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ, “ನಾವು ಹೋಗಿ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆದರೆ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದ ಜನರು, “ನಾವು ಆ ಜನರೊಡನೆ
ಹೋರಾಡಲಾರೆವು, ಅವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 32 “ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ದೇಶವು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವ
ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ರಾಕ್ಷಸರಂತಿದಾ್ದರೆ. 33 ಪ್ರಚಂಡರಾದ ನೆಫೀಲಿಯರು ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. (ಅನಾಕ್ಯರು ನೆಫೀಲಿಯ
ಜನರ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.) ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು
ಮಿಡತೆಗಳೊ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ
ಕಂಡುಬಂದೆವು” ಎಂದರು.

ಜನರು ಮತೆ್ತ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದು್ದ

ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋಶೆ ಆರೋನರ
ವಿರುದ್ಧ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮೋಶೆ

ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ
ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಿತು್ತ. 3 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ನಾವು ಸತು್ತಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಹೊಸ
ದೇಶಕೆ್ಕ ತರುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ನಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಮರಳಿಹೋಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಬಳಿಕ ಜನರು, “ನಾವು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ನಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಮರಳಿಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ ಸಮೂಹದವರ
ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 6 ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನೂ ದೇಶದ
ವಿಷಯವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 7

ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದದು್ದ, 8 ಅದು ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 9

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳಬೇಡಿರಿ. ಆ
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ನಾವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೆಹೋವನು ಇದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ”
ಅಂದರು.

10 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಲೇಬನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರ ಮೇಲೆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದು್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ, 11 “ಈ ಜನರು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು? ನಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗೂ್ಯ ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಕಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವರು? 12 ಸರಿ, ನಾನು ಇವರಿಗೆ
ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ ಈ
ಜನಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಾನಾನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸುವರು. 14 ಅದಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇಶದವರು ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಘವು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 15 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನೀನು ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಈ ಜನರನು್ನ
ಸಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, 16 ‘ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತಸಾಲದೆ ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ
ತಾಳೆ್ಮಯು ದೀಘರ್ವಾಗಿರಲಿ. 18 ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
‘ಯೆಹೋವನು ದೀಘರ್ಶಾಂತನು, ಬಹುಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನು,
ಅಪರಾಧ, ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲಾ್ಲ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸದವನು, ತಂದೆಗಳ ಪಾಪಫಲವನು್ನ
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವವನು’
ಎಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವಿಯಲಾ್ಲ! 19 ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಂದದು್ದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಈ ಜನರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈಗಲೂ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ
ಇವರ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು
ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 21 ಆದಾಗೂ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುವ ನಿಶ್ಚಯ ವಾಕ್ಯದ ಆಣೆ, 22 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ನಡಿಸಿರುವ
ಮಹಾತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದ ಈ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪದೇಪದೇ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ, 23 ನಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಕಾಲೇಬನು
ಅವರ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 25 ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಕಾನಾನ್ಯರೂ ಆ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದು್ದ
26 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಈ ದುಷ್ಟ

ಸಮೂಹದವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ
ಗುಣುಗುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ. ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; 29 ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಬೀಳುವವು. ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ
ಮರುಭೂಮಿಯಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವರು. 30 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ
ಕಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರೇ
ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಪರರ
ಪಾಲಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೇಶವನು್ನ
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ಅವರು ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. 32 ನೀವಂತೂ ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವಿರಿ. ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಶವಗಳು ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ್ಲ ಪಯರ್ಂತರ ಬೀಳುವವು.

33 “‘ನಿಮ್ಮ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ ನೀವು ಸಾಯುವತನಕ ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡುವರು. 34 ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ, ದಿನ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರದ ಮೇರೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದೆಂದರೆ
ಏನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುತ್ತದೆ.’

35 “ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಈ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದರವರನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹತು್ತ ಜನರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಾ್ಯಧಿಗೊಳಗಾಗಿ ಸತ್ತರು. 38 ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನ
ಹೊರತು ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು. ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ವಾ್ಯಧಿಯು ತಗಲಲಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ
39 ಮೋಶೆಯು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲಾ್ಲ

ಹೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 40 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಜನರು ಎದು್ದ, “ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜ. ಯೆಹೋವನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಾವು ಈಗ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

41 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವು
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 42 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 43 ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಕಾನಾನ್ಯರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಅಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸಾಯುವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ
ಕಾರಣ ಆತನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಆದರೆ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 45 ಆಗ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಕಾನಾನ್ಯರೂ ಇಳಿದುಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಹೊಮಾರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಸಂಹರಿಸಿದರು.

ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು: ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು

ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನಂತರ 3 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಮಂದೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹಿಂಡಿನಿಂದಾಗಲಿ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೂ ಹರಕೆಯ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೂ
ಅಥವಾ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೂ ನಿಯಮಿತ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೂ 4 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಯ
ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 5 ಪಾನದ್ರವ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ತರಬೇಕು. ನೀವು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಯೊಂದಿಗೆ
ಇದನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

6 “ನೀವು ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಒಳೆ್ಳಯ ಗೋಧಿಯ
ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 7 ಪಾನದ್ರವ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ ಹರಕೆಯ ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಲಿ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವವನು 9 ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು

ಗೋಧಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ 10 ಪಾನದ್ರವ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 11 ಕುರಿ, ಆಡು, ಟಗರು,
ಹೋರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 12 ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳ ಲೆಕ್ಕದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಂದೊಂದು ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು.

13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವದೇಶಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲ
ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ
ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು. 15

ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ
ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ
ನಿಯಮ. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಪರದೇಶಿಯರೂ
ಒಂದೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಧಿಗಳಿರಬೇಕು.”

17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ನೀವು ಆ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 20 ನೀವು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಧಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಡುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾದಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 21

ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕಣಕದಿಂದ ಮಾಡುವ
ಮೊದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

22 “ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದಿಡಿದು
ಮುಂದಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು: 24

ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಎಳೆಹೋರಿಯನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ
ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಪಾನಾಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 “ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದವರ
ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಯಾಜಕನು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪಾ್ಪಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಅಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದರು
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು; ಯಾಕೆಂದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದರು.

27 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹೆಣು್ಣ ಆಡನು್ನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ಆಗ ಯಾಜಕನು ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮಾಡುವನು. 29 ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತಪು್ಪಮಾಡಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೂ ಪರದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ
ವಿಧಿಯಿರಬೇಕು.

30 “ಆದರೆ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡುವವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. 31

ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿ ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು.
ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.”

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನು
32 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನೂ್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಕಂಡರು. 33 ಕಂಡವರು ಅವನನು್ನ ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಮತು್ತ
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ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 34

ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

35 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯಬೇಕು.
ಅವನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆಗ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಜನರು ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದ್ದ

37 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 38 “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂಡೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ನೀಲಿದಾರದಿಂದ
ಕೂಡಿರಬೇಕು. ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 39 ಈ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಮತು್ತ ಕಣಿ್ಣಗೆ ತೋರಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯದೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. 40 ನೀವು ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ವಿಶೇಷವಾದ ಜನರಾಗಿರುವಿರಿ. 41 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ.”

ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

ಕೋರಹ, ದಾತಾನ್, ಅಬೀರಾಮ್ ಮತು್ತ ಓನ್
ಎಂಬವರು ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದರು.
(ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗನು, ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆಹಾತನ

ಮಗನು. ಕೆಹಾತನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು. ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮ್ ಇವರು ಎಲೀಯಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಓನನು
ಪೆಲೆತನ ಮಗನು. ದಾತಾನ್, ಅಬೀರಾಮ್ ಮತು್ತ ಓನ್ ಇವರು
ರೂಬೇನನ ಸಂತತಿಯವರು.) 2 ಈ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಇನಿ್ನತರ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಎದ್ದರು. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಯಕರಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. 3 ಅವರು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು, ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ ಅತಿಯಾಗಿ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೇ. ಯೆಹೋವನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇದಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಮೋಶೆ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿ 5 ಕೋರಹ ಮತು್ತ
ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ
ಯಾವನು ತನ್ನವನೆಂದು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ತೋರಿಸುವನು. ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋರಹನೇ, ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು: 7 ನಾಳೆ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಠಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಹಾಕಿರಿ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯಾರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರನಾದವನು.
ಲೇವಿಯರಾದ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ
ಅತಿಯಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು

8 ಮೋಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೆ, “ಲೇವಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! 9 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸವರ್ಸಮೂಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 10

ಈ ರೀತಿ ಆತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಗಳಾದ ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು
ಅವಕಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾಜಕರಾಗಬೇಕೆಂದು
ಸಹ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ

ಎದಿ್ದದಿ್ದೕರಿ. ಆರೋನನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ? ಇಲ್ಲ! ಹೀಗಿರಲು ಆರೋನನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಎಲೀಯಾಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ
ದಾತಾನನನೂ್ನ ಅಬೀರಾಮನನೂ್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಲಾಗಿ, ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು ಹಾಲೂ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಾಯಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವೆಯೋ? 14

ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು? ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಾಲೂ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮ
ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಹೊಲಗಳನಾ್ನಗಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ!
ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೋಸಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೋ?
ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 ಇದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದು
ಮನವಿ ಮಾಡಿದನು.

16 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಕೋರಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಕರೆಲ್ಲರು ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಆರೋನನೊಡನೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 17 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನತನ್ನ
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ
ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧೂಪಹಾಕಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನೂ ಆರೋನನೂ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ
ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ ಮೋಶೆ ಆರೋನರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಕೋರಹನು ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು.

20 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 21 “ಈ ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಈಗ ನಾಶ
ಮಾಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

22 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ನೆಲದವರೆಗೆ ಬಾಗಿ, “ದೇವರೇ,
ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಆಲೋಚನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿಜವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವನು ಕೇವಲ
ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.

23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 24 “ಜನರಿಗೆ ಕೋರಹ,
ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮರ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ
ದೂರಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಮೋಶೆಯು ಎದು್ದ ಕೋರಹ, ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 26 ಮೋಶೆಯು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, “ಈ ಕೆಟ್ಟ
ಜನರ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. ಇವರ ಸ್ವತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವೂ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಕೋರಹ, ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮರ
ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಹೋದರು. ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೊಡನೆ, ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ
ಮತು್ತ ಕೂಸುಗಳೊಡನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಯೆಹೋವನೇ ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 29 ಇಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಸಾಯುವರು. ಆದರೆ ಇವರ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂಭವಿಸುವ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪೂವರ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿದರೆ ಅಂದರೆ
ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಇವರನೂ್ನ ಇವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ
ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಾದರೆ,
ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದನು.

31 ಕೂಡಲೇ, ಆ ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದ ನೆಲವು ಸೀಳಿತು. 32

ಭೂಮಿಯೇ ಬಾಯಿತೆರೆದು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತೊ ಎಂಬಂತೆ,
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರನು್ನ ಕೋರಹನ ಎಲಾ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಕರನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 33 ಆ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಸಜೀವ ಸಮಾಧಿಯಾದರು. ಅವರ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯೆಲಾ್ಲ ಅವರೊಡನೆ
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ಭೂಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಅವರ ಸಮೇತವಾಗಿ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು
ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾದರು!

34 ನಾಶವಾಗುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು, “ಭೂಮಿಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ!” ಎಂದುಕೊಂಡು
ನಾನಾ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

35 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟುಬಂದು
ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 37 “ಯಾಜಕ ಆರೋನನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಸುಟು್ಟಹೋದವರ ನಡುವೆಯಿಂದ
ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಮತು್ತ ನೀನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ಚೆಲು್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಧೂಪಾರತಿಗಳು ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳು. 38 ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಿಗಳ ಧೂಪಾರತಿಗಳು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ತಗಡುಗಳಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಸುಟು್ಟಹೋದವರಿಂದ ತರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಆ
ತಾಮ್ರದ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗಡುಗಳಾಗಿ ಹೊಡಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 40 ಆರೋನನ
ಕುಟುಂಬದವನು ಮಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ
ಹಾಕತಕ್ಕದು್ದ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಕೋರಹ
ಮತು್ತ ಅವನ ಹಿಂಬಾಲಕರಂತೆ ಸಾಯುವರು ಎಂಬುದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಮುಚ್ಚಳವು ನೆನಪು ಮಾಡುವ ಗುರುತಾಯಿತು.

ಆರೋನನು ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ
41 ಮರುದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ

ಗುಣುಗುಟು್ಟತಾ್ತ, “ನೀವೇ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

42 ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿದಾ್ದಗ, ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ನೋಡಲಾಗಿ, ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ ಮೋಡ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. 43 ಆಗ ಮೋಶೆ
ಆರೋನರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

44 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 45 “ಆ ಜನರಿಂದ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ದೂರಹೋಗಿರಿ. ನಾನು ಈಗ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

46 ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಗಿ
ಈ ಜನರೊಳಗೆ ಘೋರವಾ್ಯಧಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀನು
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಧೂಪಹಾಕಿ ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

47 ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರೋನನು ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೂಹದವರ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದಾಗ,
ಘೋರವಾ್ಯಧಿ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಧೂಪಹಾಕಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. 48 ಅವನು ಸತ್ತವರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ನಡುವೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 49

ಕೋರಹನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರು ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ. 50 ಕಾಯಿಲೆಯು ನಿಂತುಹೋದಾಗ,
ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

ಆರೋನನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ದೇವರು
ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು: ಅವರ ಕುಲಗಳ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲಿನ

ಮೇರೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನವನ
ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಕುಲಪ್ರಧಾನನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು.
3 ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 4 ನೀನು ಆ ಕುಲಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. 5 ನಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ

ನನ್ನ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅವನ ಕೋಲು
ಚಿಗುರುವುದು, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ದೂರುಗಳನು್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.”

6 ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡಲಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಪ್ರಧಾನರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ
ಕುಲಪ್ರಧಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಲಿನಂತೆ, ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳೊಡನೆ ಆರೋನನ ಕೋಲೂ ಇತು್ತ. 7 ಮೋಶೆ
ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟನು

8 ಮರುದಿನ ಮೋಶೆ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ
ಲೇವಿಕುಲದ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ ಮೊಗು್ಗಬಿಟು್ಟ ಹೂವರಳಿ
ಬಾದಾಮಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. 9 ಮೋಶೆ ಎಲಾ್ಲ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
ಪ್ರಧಾನರು ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

10 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಆರೋನನ
ಕೋಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದಿಡು.
ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು, ಇವರು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, ಮರಣಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.

12 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾವೆಲ್ಲರು ಪಾ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ನಾಶವಾಗುತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 13

ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಾಯುತಾ್ತರಲಾ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೋ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕಾಯರ್ಗಳು

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೊಲಸುತನ ನಡೆದರೆ,
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ

ಅದರ ಅಪರಾಧದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಯಾಜಕತ್ವದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೊಲಸುತನ ನಡೆದರೆ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅದರ ಅಪರಾಧದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 2 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದವರೂ ನಿನ್ನ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊ; ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವರು. 3 ಆ ಲೇವಿಯರು ನಿನಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿರಬೇಕು
ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು
ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಾತೆ್ರಯನಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಮುಟ್ಟಬಾರದು; ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವರೂ ಸಾಯುವರು ಮತು್ತ ನೀವೂ
ಸಾಯುವಿರಿ. 4 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು
ಮತು್ತ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು.

5 “ನಾನು ಮತೆ್ತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದಂಡಿಸದಂತೆ
ನೀವು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು. 6

ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ನಾನೇ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ಆದರೆ
ಆರೋನನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾಜಕತ್ವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಯಾವನೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲೀ ತೆರೆಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲೀ ನೀವು ಬಿಡಕೂಡದು. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಯಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಯಾವನಾದರೂ ಯಾಜಕತ್ವದ ಈ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.”

8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನಗೆ
ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಾಯುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನಾನೇ ನಿನಗೆ
ವಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಪಾಲಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮವೇ. 9

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿರುವ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದವುಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳು,
ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳು, ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು,
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅಪರ್ಣೆಗಳು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ
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ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ. 10 ನೀವು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅವು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳೆಂದು
ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

11 “ಅದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಾನು
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಪಾಲಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು.

12 “ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಪ್ರಥಮಫಲದ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಧಾನ್ಯ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ತರುವ ಪ್ರಥಮಫಲವು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡಬಹುದು.

14 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಕೊಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ.

15 “ಮನುಷ್ಯರಲಾ್ಲಗಲಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಚೊಚ್ಚಲಾದದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಪಶುಗಳ
ಮರಿಗಳಿಗೂ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಪಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ಗಳನು್ನ ಈಡಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

17 “ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಆಕಳಿಗಾಗಲಿ ಕುರಿಗಾಗಲಿ ಆಡಿಗಾಗಲಿ
ಈಡನು್ನ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆ ಪಶುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರವಾದ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯ
ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನಾ್ನಗಿ ಹೋಮಮಾಡಿರಿ. 18 ಆದರೆ
ಅವುಗಳ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯಂತೆ ಎದೆಯ
ಭಾಗ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿವೆ. 19 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಾಲಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆಯೂ ನಿನ್ನ ನಂತರದ
ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪಿ್ಪನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ.”

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಅವರ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಯಾವ ಪಾಲೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಭಾಗವನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲೂ ಭಾಗವೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

21 “ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮಾಡುವ
ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನ
ದಶಾಂಶವನು್ನ ನಾನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
22 ಈಗಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ
ಬರಕೂಡದು; ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವರು. 23

ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಲೇವಿಯರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ
ನಡೆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರೇ ಪಡೆಯುವರು.
ಈಗಿನಿಂದ ಇದೇ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟಳೆ. ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಲೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಲನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಲೇವಿಯರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ
ಮಾತಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 26 “ನೀನು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು: ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಡುವ ದಶಾಂಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲೆಂದು ನಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಶಾಂಶ ಕೊಟಾ್ಟಗ ನೀವು ಆ ದಶಾಂಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 27 ನೀವು ಹೀಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಲು ಕಣದಲಿ್ಲನ ದವಸವನೂ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಆಲೆಯಿಂದ ರಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 28 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಲು್ಲವ ಹತ್ತನೆಯ
ಪಾಲಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹತ್ತನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 29 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಕಲ ಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾಲನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಉತ್ತಮ
ಭಾಗವನು್ನ ನೀವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಡಬೇಕು.

30 “ಮೋಶೆಯೇ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ
ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ,
ಲೇವಿಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಣದ ಉತಾ್ಪದನೆಯಂತೆಯೂ

ದಾ್ರಕ್ಷಿಆಲೆಯ ಉತಾ್ಪದನೆಯಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 31

ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲಿ್ಲ
ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. 32 ನೀವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ,
ಸಂಕಟದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಟ್ಟ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ನೀವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.”

ಕೆಂಪು ಹಸುವಿನ ಬೂದಿ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೊಡನೆ
ಮಾತಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಯಮವಿದು. ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ

ಕೆಂಪು ಹಸುವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆ
ಹಸುವಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಗಾಯಗಳಿರಬಾರದು ಮತು್ತ ಆ ಹಸುವು
ಎಂದಿಗೂ ನೊಗವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರಬಾರದು. 3 ಅದನು್ನ ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನಗೆದುರಾಗಿಯೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ ವಧೆ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಏಳು ಸಾರಿ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 5 ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ಹಸುವನು್ನ ಚಮರ್, ಮಾಂಸ,
ರಕ್ತ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಸುಡಿಸಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕನು ದೇವದಾರು ಮರದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ
ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಎಳೆಕೊಂಬೆಯನೂ್ನ ಕೆಂಪು ದಾರವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಆ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ
ಎಸೆಯಬೇಕು. 7 ಆ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 8 ಆ ಹಸುವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕಿದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

9 “ಆಗ ಶುದ್ಧನಾದವನೊಬ್ಬನು ಹಸುವಿನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕವಾದದು್ದ.

10 “ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

“ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮ. 11 ಯಾವನಾದರೂ
ಮನುಷ್ಯನ ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 12 ಅವನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರಿನಿಂದ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ತಿರುಗಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 13

ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ್ಯನ ಶವವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ವಿಶೇಷ ನೀರು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಲ್ಪಡದ ಕಾರಣ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
ಅವನ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವುದು. ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

14 “ಯಾವನಾದರೂ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ
ನಿಯಮವಿದು: ಒಬ್ಬನು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಆ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮತು್ತ ಆ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವರು. 15 ಮತು್ತ ಮುಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಾತೆ್ರಯೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 16 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವವನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವನ ಶವವನಾ್ನಗಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸತ್ತವನ
ಶವವನಾ್ನಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಳೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಸಮಾಧಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರವನು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಯಜ್ಞದ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು.
18 ಆಗ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನು ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಎಳೆಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆಯೂ
ಪಾತೆ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಸತ್ತವನ ದೇಹವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ದೇಹವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ಸತ್ತವನ
ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
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19 “ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವವನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶುದ್ಧನಾದವನ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಅವನು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಬಳಿಕ
ಅಶುದ್ಧನಾದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

20 “ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು
ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿದವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು.
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದರಿಂದ
ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ. 21 ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ.
ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಮತು್ತ ಆ ನೀರನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 22 ಅಶುದ್ಧನಾದವನು ಮುಟು್ಟವುದೆಲಾ್ಲ
ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ಮಟು್ಟವವನು ಆ ದಿನದ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.”

ಮಿಯಾರ್ಮಳ ಮರಣ

ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸಮುದಾಯವು ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅವರು ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ

ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಸತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮೋಶೆಯ ತಪು್ಪ
2 ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೋಶೆ ಆರೋನರ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು. 3 ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ವಾದಮಾಡಿ, “ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸತಾ್ತಗ ನಾವೂ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲಾಗಿತು್ತ. 4

ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ? ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಇಲಿ್ಲ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು
ನೀನು ಇಚಿ್ಛಸುತಿ್ತೕಯೋ? 5 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಯಾಕೆ
ಕರೆತಂದೆ? ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ?
ಇಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವಾಗಲಿ ಅಂಜೂರವಾಗಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ
ದಾಳಿಂಬೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

6 ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಜನಸಮೂಹದ ಎದುರಿನಿಂದ
ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ, 8 “ಬಳಿಕ
ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಆರೋನನು ಜನರನು್ನ
ಬಂಡೆಯ ಮುಂದೆ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ, ಜನರ ಮುಂದೆ ಆ ಬಂಡೆಗೆ
ಮಾತಾಡು. ಆಗ ನೀರು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವುದು ಮತು್ತ
ನೀರನು್ನ ಜನರಿಗೂ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಕೋಲು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋಶೆ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 10

ಜನರು ಬಂಡೆಯ ಮುಂದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಮೋಶೆ, “ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಈಗ ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು
ಹರಿಯುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 11 ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು.
ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರೆಯಿತು.

12 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದವರಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳವು “ಮೆರೀಬಾ ಬುಗೆ್ಗ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ
ಸ್ಥಳವು ಇದೇ.

ಎದೋಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
14 ಮೋಶೆಯು ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ

ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ:
ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದದೂ್ದ ನಾವು ಅಲಿ್ಲ
ಬಹುಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದದೂ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೂ್ರರರಾಗಿದ್ದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. 16 ನಾವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ.
“ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾದೇಶೆಂಬ
ಊರಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ
ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ
ದಾಟುವ ತನಕ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು.

18 ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನು, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ದಾಟಿಹೋಗಕೂಡದು. ದಾಟುವುದಾದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ನಾವು ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೋಗುವೆವು. ನಾವೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವೆವು. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ. ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಡಿಕೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ಮತೆ್ತ ಎದೋಮ್ಯರು, “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೊರಟನು.
21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಎದೋಮ್ಯರ
ಅರಸನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಹೋದರು.

ಆರೋನನ ಮರಣ
22 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಕಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ

ಹೋದರು. 23 ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವು ಎದೋಮ್ಯರ ಗಡಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 24 “ಆರೋನನು ಸತು್ತ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಆರೋನನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮೆರೀಬಾ ಬುಗೆ್ಗಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು
ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25 “ಈಗ ನೀನು ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಾ. 26

ಆರೋನನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು.
ಮೋಶೆ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲಜಾರ ಇವರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿದರು. 28 ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತಾ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮೇಲೆ
ಹಾಕಿದನು. ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನು. ಮೋಶೆ
ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದರು. 29 ಆರೋನನು
ಸತ್ತನೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಆರೋನನಿಗಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಶೋಕಿಸಿದನು.

ಕಾನಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ

ಕಾನಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅರಾದಿನ ರಾಜನು
ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅತಾರೀಮಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬರುತಾ್ತರೆಂಬ

ಸುದಿ್ದಯು ಅವನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, “ನಾವು
ಈ ಜನರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವರ
ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿಯೇ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.

3 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ
ಜಯಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾನಾನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ
ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊಮಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.
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ತಾಮ್ರದ ಸಪರ್
4 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ

ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎದೋಮ್
ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನರು
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮ ತಪಿ್ಪದರು. 5 ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ
ಮೋಶೆಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ, “ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಾಯಲೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಯಾಕೆ ಬರಮಾಡಿದೆ? ಇಲಿ್ಲ
ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಸಾ್ಸರವಾದ ಆಹಾರವನು್ನ
ತಿಂದು ತಿಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಷಕರವಾದ
ಹಾವುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವುಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ
ಅನೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸತ್ತರು. 7 ಆಗ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನಾವು ನಿನಗೂ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಪರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಮೋಶೆ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ತಾಮ್ರದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ದ
ಆಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು,
ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ
ತಾಮ್ರದಿಂದ ಸಪರ್ದ ಆಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
ಇಡಿಸಿದನು. ಸಪರ್ಗಳಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಆ ತಾಮ್ರದ
ಸಪರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿಕೊಂಡನು.

ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮೋವಾಬಿಗೆ
10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಓಬೋತ್ ಎಂಬ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಓಬೋತಿನಿಂದ
ಇಯೆ್ಯೕ ಅಬಾರೀಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಇದು ಮೋವಾಬಿನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಬಳಿಕ
ಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೂ ಅಮೋರಿಯರಿಗೂ
ಗಡಿಯಾಗಿದೆ. 14 ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ “ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳು”
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ,
“ಸೂಫದಲಿ್ಲರುವ ವಾಹೇಬನು್ನ, ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಗೆ ಕೂಡುವ
ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ 15 ಆರ್ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ಮೋವಾಬಿನ ಗಡಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇರುವ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ
ದಾಟಿದಾ್ದಯಿತು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. “ಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಈ ಬಾವಿಯ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. 17 ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದರು:
“ಬಾವಿಯೇ, ಉಕು್ಕತಾ್ತ ಬಾ!
ಜನರೇ, ಅದರ ಕುರಿತು ಹಾಡಿ!

18 ಪ್ರಧಾನರು ಈ ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.
ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಈ ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಈ
ಬಾವಿಯನು್ನ ಅಗೆದರು.”

ಆಮೇಲೆ ಜನರು “ಮತಾ್ತನ” ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ
ಹೊರಟರು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತಾ್ತನದಿಂದ ನಹಲೀಯೇಲಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನಹಲೀಯೇಲಿನಿಂದ
ಬಾಮೋತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. 20 ಜನರು ಬಾಮೋತಿನಿಂದ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಣಿವೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಪಿಸಾ್ಗ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ಮರುಭೂಮಿಯು
ಕಾಣುವುದು.

ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗ್
21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ

ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ,
22 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗಾಗಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಿಗಾಗಲಿ
ನಾವು ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಬಾವಿಗಳಿಂದಲೂ
ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವ ತನಕ ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಆದರೆ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅರಸನು ತನ್ನ ಇಡೀ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಯಹಜ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿತು.

24 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಸನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಬೊ್ಬೕಕ್
ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಅವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆಯವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯನು್ನ
ಭದ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
25 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಮೋರಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
26 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನು
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೀಹೋನನು ಮೊದಲಿನ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಅರಸನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಸೀಹೋನನು ಅನೋರ್ನ್
ನದಿಯವರೆಗಿರುವ ಆ ರಾಜನ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 27 ಆದಕಾರಣ ಹಾಡುವವರು ಈ
ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತರೆ:
“ಹೆಷೊ್ಬೕನಿಗೆ, ಬಾ! ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರಿ.

28 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು.
ಆ ಬೆಂಕಿ ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಮೋವಾಬಿನಲಿ್ಲರುವ ‘ಆರ್’ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿತು.

ಅದು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿತು.

29 ಮೋವಾಬೇ, ಇದು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದೆ.
ಕೆಮೋಷಿನ ಜನರೇ, ನೀವು ನಾಶವಾದಿರಿ.

ಅವನ ಪುತ್ರರು ಓಡಿಹೋದರು.
ಅಮೋರಿಯ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನು ಅವನ ಪುತಿ್ರಯರನು್ನ

ಸೆರೆ ಒಯ್ದನು.
30 ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ದೀಬೋನಿನವರೆಗಿರುವ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ನಾಶೀಮಿನಿಂದ ನೋಫಹದ (ಮೇದೆಬಾದ ಹತಿ್ತರ) ವರೆಗಿರುವ

ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನಾವು ನಾಶಮಾಡಿದೆವು.”
31 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಮೋರಿಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯ

ಹಾಕಿದರು.
32 ಮೋಶೆಯು ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು

ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.

33 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೆ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಷಾನಿನ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ
ಓಗನು ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದನು.

34 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ.
ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವನಿಗೂ ಸಹ
ಮಾಡುವಿರಿ” ಅಂದನು.

35 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಓಗನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಿಳಾಮನು ಮತು್ತ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು

ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಟು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ
ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ

ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2 ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನು ಮೋವಾಬ್ಯರ

ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಮೋರಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಅವನು ಕಂಡಿದ್ದನು. 3 ಮೋವಾಬ್ಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿದ್ದರು.
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4 ಮೋವಾಬ್ಯರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ಈ ಜನಸಮೂಹವು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೋರಿಯಂತೆ
ನಾಶಮಾಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನೂ ಆದ ಬಾಲಾಕನು,
5 ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಕರೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬಿಳಾಮನು ಯೂಫೆ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಬಳಿ “ಪೆತೋರ್” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಬಿಳಾಮನ ಜನರು ಇಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಾಲಾಕನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿಳಾಮನಿಗೆ,
“ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಮಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠರು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಈ ಜನಕೆ್ಕ ಶಾಪಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಶಪಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.
ನೀನು ಯಾವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿಯೋ ಅವನು
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವನೆಂದೂ ನೀನು ಯಾವನನು್ನ ಶಪಿಸುವೆಯೋ
ಅವನಿಗೆ ಸೋಲಾಗುವುದೆಂದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರು
ಬಿಳಾಮನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಕೊಡಲು ಹಣವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಲಾಕನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

8 ಬಿಳಾಮನು, “ಈ ರಾತಿ್ರ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಹಿರಿಯರು ಆ ರಾತಿ್ರ ಬಿಳಾಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

9 ದೇವರು ಬಿಳಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ
ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಬಿಳಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಅಂದರೆ
ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, 11 ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ
ಮತು್ತ ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀನು
ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು. ನೀನು ಶಪಿಸಿದರೆ, ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಮತು್ತ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಬಾರದು, ಆ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪಕೊಡಬಾರದು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿಳಾಮನು ಎದು್ದ ಬಾಲಾಕನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರಲು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಮೋವಾಬ್ಯರ ನಾಯಕರು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
“ಬಿಳಾಮನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಬರಲು ಒಪು್ಪತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಾಕನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದ ಅನೇಕ
ನಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಇವರು ಬಿಳಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, “ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅಡಿ್ಡಮಾಡುವ ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಅವಕಾಶ
ಕೊಡಬೇಡ. 17 ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು
ನಿನಗೆ ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಗೌರವವನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು
ಮತು್ತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ಬಂದು, ನನಗಾಗಿ ಈ
ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

18 ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಬಾಲಾಕನು ನನಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನೇನೂ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು
ನಾನು ಚಿಕ್ಕಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಲಾರೆ.
19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ ಇತರ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಈ
ರಾತಿ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಮೊ್ಮಡನೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಹಾ್ವನಿಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿಳಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕತೆ್ತ
21 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿಳಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿಹಾಕಿಸಿ

ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರಧಾನರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 22 ಬಿಳಾಮನು
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು
ಆಳುಗಳಿದ್ದರು. ಬಿಳಾಮನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಬಿಳಾಮನನು್ನ ತಡೆಯಲು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

23 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತ ನೋಡಿ ದಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬಯಲಿನ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು. ಕತೆ್ತಯನು್ನ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಬಿಳಾಮನು ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಅವನಿಗೆ ದೂತನು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎರಡು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳ
ನಡುವಿನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎರಡು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದವು. 25 ತಿರುಗಿ ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ
ಬಿಳಾಮನ ಪಾದವು ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಾಮನು
ತಿರುಗಿ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದನು.

26 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮತೆ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕತೆ್ತಯು
ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ಹೊರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇನೂ್ನ
ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 27 ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಿಳಾಮನ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ
ಬಿಳಾಮನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಹೊಡೆದನು.

28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕತೆ್ತಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು ಸಾರಿ ನನ್ನನು್ನ
ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

29 ಬಿಳಾಮನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೂಖರ್ನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ”
ಅಂದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ಕತೆ್ತಯು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕತೆ್ತ. ಅನೇಕಾನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು, “ಅದು ನಿಜ” ಅಂದನು.
31 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿಳಾಮನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು

ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನನು್ನ
ಕಂಡಾಗ ಬಿಳಾಮನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಾಗಿಸಿದನು.

32 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂರು
ಸಲವೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
33 ಆ ಕತೆ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಲ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಗಲೇ
ಕೊಂದುಹಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ನಾನು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನೂ್ನ ಹೇಳಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ ನಾಯಕರೊಡನೆ ಹೋದನು.

36 ಬಿಳಾಮನು ಬರುತಿ್ತರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಬಾಲಾಕನು ಕೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಸರಹದಿ್ದನಲಿ್ಲ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೋವಾ್ಯಬರ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದನು. 37 ಬಾಲಾಕನು
ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಕಂಡಾಗ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಸರದಿಂದ ಕರೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ. ನೀನು ಆಗಲೇ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

38 ಬಿಳಾಮನು, “ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ, ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು.

39 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನೊಡನೆ ಕಿಯರ್ತ್ಹುಚೋತಿಗೆ
ಹೋದನು. 40 ಬಾಲಾಕನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನು್ನ ಬಿಳಾಮನಿಗೂ
ಅವನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

41 ಮರದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನನು್ನ
ಬಾಮೋತ್ಬಾಳ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

ಬಿಳಾಮನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದೇಶ

ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನೀನು ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು” ಅಂದನು. 2

ಬಾಲಾಕನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಲಾಕನೂ ಬಿಳಾಮನೂ
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ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದಾಗ, 3

ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರಬಹುದು. ಆತನು ನನಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮರವಿಲ್ಲದ
ಒಂದು ದಿಣೆ್ಣಗೆ ಹೋದನು.

4 ದೇವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಳಾಮನು
ಆತನಿಗೆ, “ನಾನು ಏಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಒಂದೊಂದು
ಪೀಠದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾದ
ಮಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಹೋಗಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

6 ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಂದಾಗ ಬಾಲಾಕನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಪ್ರಧಾನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:
“ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬಾಲಾಕನು
ನನ್ನನು್ನ ಅರಾಮಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ಕರೆಸಿದನು.
‘ನೀನು ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಶಪಿಸು;
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡು’ ಎಂದು ಬಾಲಾಕನು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವಾಗ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಶನವನು್ನ ಬರಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಶನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು

ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
9 ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು;
ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ
ಬೇರೆಯಾದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

10 ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ
ಯಾರಿಂದಾದೀತು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಾಲು ಭಾಗವನಾ್ನದರೂ ಯಾರೂ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾರರು.
ಸಜ್ಜನರಾದ ಅವರು ಸಾಯುವ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ನಾನೂ ಸಾಯಲು

ಬಯಸುವೆ.
ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಅಂತ್ಯ ನನಗೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.”
11 ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ಇದೇನು ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ!

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಮಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ
ನಾನು ಹೇಳಬಾರದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಬಾಲಾಕನು, “ದಯಮಾಡಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾ; ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸದೆ ಕಡೇ ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುವುದು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವರನೆ್ನೕ ಶಪಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಹೀಗೆ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನನು್ನ “ಕಾವಲುಗಾರರ ಬೆಟ್ಟಗಳು”
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇದು ಪಿಸಾ್ಗ
ಪವರ್ತಶೆ್ರೕಣಿಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

15 ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಂಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು
ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, “ನೀನು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು” ಅಂದನು. 17 ಬಿಳಾಮನು
ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಪೀಠದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರಧಾನರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು.
ಬಾಲಾಕನು, “ಯೆಹೋವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಬಿಳಾಮನ ಎರಡನೆಯ ಸಂದೇಶ
18 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು,

“ಬಾಲಾಕನೇ, ಎದು್ದನಿಂತು ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನೇ, ಕೇಳು:

19 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ;
ಆತನು ಸುಳಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮಾನವನಲ್ಲ;

ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದರೆ,
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ.

20 ಆ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು;

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅದನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

21 ಯಾಕೋಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾವ ಆಪತು್ತ ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ದೇವರು.
ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.

22 ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವರು ಕಾಡು ಕೋಣದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

23 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾಕೋಬನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಕುನ
ನೋಡುವವರು ಇಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲ.
ಜನರು, ಯಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:
‘ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ!’

24 ಆ ಜನರು ಪಾ್ರಯಸಿಂಹದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರು.
ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೋರಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಆ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವತನಕ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ಸಿಂಹವು ತನಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೀರುವವರೆಗೆ

ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”
25 ಆಗ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲೂ

ಬೇಡ, ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೂ ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ನಾನು

ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆ?”
ಅಂದನು.

27 ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಇನೊ್ನಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಾ. ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಅಪೇಕ್ಷೆಪಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಬಾಲಾಕನು
ಬಿಳಾಮನನು್ನ “ಪೆಗೋರ್” ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಮರುಭೂಮಿಯು
ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

29 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಾಲಾಕನು
ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಠದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

ಬಿಳಾಮನ ಮೂರನೆಯ ಸಂದೇಶ

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದೇ ಯೆಹೋವನ
ಆಸೆಯೆಂದು ಬಿಳಾಮನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬಿಳಾಮನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಶಕುನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ

ಹೋಗದೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು.
2 ಬಿಳಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 3

ಆಗ ಅವನು ದೇವರಾತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತನಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:
“ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನ ಸಂದೇಶವಿದು.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ನಾನು ನೋಡುವುದನೆ್ನೕ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
4 ನಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದೆನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವುದನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

5 “ಯಾಕೋಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ!
ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಬಹಳ ರಮ್ಯವಾಗಿವೆ!

6 ನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳು ಕಣಿವೆಗಳಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳು ನದಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ತೋಟಗಳಂತಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳು ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಸುವಾಸನೆಯ
ಪೊದೆಗಳಂತೆಯೂ

ನೀರಿನ ಬಳಿಯಿರುವ ದೇವದಾರಿನ ಮರಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.
7 ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು;
ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ಆಗಾಗ್ ಎಂಬವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು.

8 “ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವರು ಕಾಡುಕೋಣದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮೆ್ಮಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು.
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ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕುವರು.
ಅವರ ಬಾಣಗಳು ಅವರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು.

9 ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ

ಹೆಣು್ಣ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸುವರು.
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಧೈಯರ್ವಿದೆ?

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡುವನು.”
10 ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಚಪಾ್ಪಳೆ

ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಸಾರಿಯೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿಬಿಡು. ನಿನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, “ಬಾಲಾಕನು,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನಗಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆನು; ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನೆ್ನೕ ಮಾತಾಡುವೆನೆಂದು ನೀನು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? 14 ಆಗಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ
ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವರೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿಳಾಮನ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ
15 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು:

“ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನ ಸಂದೇಶವಿದು:
ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
16 ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.

ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

17 “ಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಈಗಲ್ಲ. ಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ

ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲ.
ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದು ಬರುವುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಅರಸನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.

ಅವನು ಮೋವಾಬ್ಯರ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜು್ಜವನು.
ಆ ಅರಸನು ಶೇತನ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜು್ಜವನು.

18 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವರು.
ಅವರು ಎದೋಮ್ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಯಾದ ಸೇಯೀರನ ದೇಶವನು್ನ

ಪಡೆಯುವರು.
19 “ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದಿಂದ ಹೊಸ ಅರಸನೊಬ್ಬನು

ಬರುವನು.
ಆ ಅರಸನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.”
20 “ತರುವಾಯ ಬಿಳಾಮನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ

ಹೀಗೆಂದನು:
“ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರು; ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು

ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆಯವರು;
ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಾಶವಾಗುವರು.”
21 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಕೇನ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:

“ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡಿನಂತೆ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ.

22 ಆದರೆ ಕೇನ್ಯರೇ, ಅಶೂ್ಶಯರ್ವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವಾಗ
ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದು.”
23 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಹೀಗೆಂದನು:

“ದೇವರು ಇದನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಉಳಿಯರು.
24 ಸೈಪ್ರಸ್ನ ತೀರಗಳಿಂದ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವವು.

ಅವರು ಅಶೂ್ಶಯರ್ವನೂ್ನ ಏಬೆರವನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು;
ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ನಾಶವಾಗುವರು.”
25 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ಬಾಲಾಕನೂ ಸಹ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಪೆಯೋರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಖಾಸಿಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಮೋವಾಬ್
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ

ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 2 ಮೋವಾಬ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಔತಣಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದರು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಈ
ರೀತಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಪೆಗೋರ್ ಬಾಳನ ಭಕ್ತರಾದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಜನರ ನಾಯಕರನೆ್ನಲ್ಲ
ಬಂಧಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ನೇಣುಗಂಬಕೆ್ಕ ಏರಿಸು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಪೆಗೋರದ ಬಾಳನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಜನರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

6 ಆಗ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮುದಾಯವು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಮಿದಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳನು್ನ
ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಮೋಶೆಯ
ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. 7

ಕೂಡಲೇ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗನೂ ಆದ ಫೀನೆಹಾಸನು ಸಭೆಯ ನಡುವೆಯಿಂದೆದು್ದ
ಈಟಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 8 ಆ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನೂ್ನ ಆ ಮಿದಾ್ಯನ್
ಸಿ್ತ್ರೕಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಏಟಿನಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದು ಕೊಂದನು.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗುಂಟಾದ ವಾ್ಯಧಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 9 ಆ
ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಒಟು್ಟ 24,000 ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನಾನೇ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮೇರೆಗೆ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಫೀನೆಹಾಸನು ನನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸು; 13

ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ತರುವಾಯ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಯಾಜಕತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದೆಂದು ಮಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಡನೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸಿಮೆಯೋನ್
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದ ಜಿಮಿ್ರೕ. ಇವನು ಸಾಲೂ
ಎಂಬವನ ಮಗ. 15 ಹತಳಾದ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಹೆಸರು ಕೊಜಿ್ಬೕ.
ಅವಳು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಜೂರ್ ಎಂಬವನ
ಮಗಳು.

16 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17

“ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. 18 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವೈರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೆಗೋರನ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಿದಾ್ಯನಿನ ನಾಯಕನೊಬ್ಬನ ಮಗಳೂ ತಮ್ಮ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೊಜಿ್ಬೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಪೆಗೋರಿನ ಘಟನೆಯಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು.”

ಜನರು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

ಆ ಘೋರ ವಾ್ಯಧಿ ನಿಂತಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೂ ಯಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ, 2 “ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸುಳ್ಳವರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಶಕ್ತರಾಗಿರುವ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
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3 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮೋವಾಬಿನ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ತಂಗಿದ್ದರು. ಇದು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಜನರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 4 “ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ
ನೀವು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.”
5 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಜನರು: (ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು.)

ಹನೋಕನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹನೋಕ್ಯರು;
ಪಲೂ್ಲವಿನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಪಲೂ್ಲವಿನವರು;
6 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು;
ಕಮೀರ್ಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಕಮೀರ್ಯರು.

7 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
43,730.

8 ಪಲೂ್ಲವಿನ ಮಗನು ಎಲೀಯಾಬ್. 9 ಎಲೀಯಾಬನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ದಾತಾನ್, ಅಬೀರಾಮ್ ಎಂಬವರೆ.
ಕೋರಹನ ಗುಂಪಿನವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರೇ ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮ್. 10 ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ
ಕೋರಹನನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ
ಇತರ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. 11 ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು
ಸತ್ತರೂ ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ.
12 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ನೆಮೂವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ನೆಮೂವೇಲ್ಯರು;
ಯಾಮೀನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಯಾಮೀನ್ಯರು;
ಯಾಕೀನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಯಾಕೀನ್ಯರು;
13 ಜೆರಹನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಜೆರಹಿಯರು;
ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಸೌಲ್ಯರು.

14 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 22,200.
15 ಗಾದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಚೆಫೋನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಚೆಫೋನ್ಯರು;
ಹಗಿ್ಗೕಯನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹಗಿ್ಗೕಯರು;
ಶೂನೀಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೂನೀಯರು;
16 ಒಜಿ್ನೕಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಒಜಿ್ನೕಯರು;
ಏರೀಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಏರೀಯರು;
17 ಅರೋದನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಆರೋದ್ಯರು;
ಅರೇಲೀಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಅರೇಲೀಯರು.

18 ಗಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
40,500.
19 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಶೇಲಹನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೇಲಾನ್ಯರು;
ಪೆರೆಚನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಪೆರೆಚ್ಯರು;
ಜೆರಹನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಜೆರಹಿಯರು.
(ಯೆಹೂದನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಏರ್ ಮತು್ತ ಓನಾನನು
ಕಾನಾನ್ನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.)

21 ಪೆರೆಚನ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು,
ಹಾಮೂಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹಾಮೂಲ್ಯರು;

22 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
76,500.
23 ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ತೋಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ತೋಲಾಯರು;
ಪುವ್ವನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಪೂನ್ಯರು;
24 ಯಾಶೂಬನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಯಾಶೂಬ್ಯರು;
ಶಿಮೊ್ರೕನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶಿಮೊ್ರೕನ್ಯರು.

25 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
64,300 ಮಂದಿ.
26 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಸೆರೆದನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಸೆರೆದ್ಯರು;
ಏಲೋನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಏಲೋನ್ಯರು;
ಯಹಲೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಯಹಲೇಲ್ಯರು.

27 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
60,500
28 ಯೋಸೇಫನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್. 29 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಮಾಕೀರನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಮಾಕೀಯರ್ರು;

ಮಾಕೀರನ ಮಗನಾದ ಗಿಲಾ್ಯದನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ
ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರು.

30 ಗಿಲಾ್ಯದನ ಕುಟುಂಬದವರು:
ಈಯೆಜೆರನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಈಯೆಜೆಯರ್ರು;
ಹೇಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹೇಲೆಕ್ಯರು;
31 ಅಸಿ್ರೕಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್ಯರು;
ಶೆಕೆಮನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೆಕೆಮ್ಯರು;
32 ಶೆಮೀದಾಯನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೆಮೀದಾಯರು;
ಹೇಫೆರನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹೇಫೆಯರ್ರು.
33 ಹೇಫೆರನ ಮಗನಾದ ಚಲ್ಫಹಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ
ಹುಟಿ್ಟದರು. ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರು: ಮಹಾ್ಲ, ನೋವಾ, ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್.

34 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
52,700.
35 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಶೂತೆಲಹನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೂತೆಲಹ್ಯರು;
ಬೆಕೆರನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಬೆಕೆಯರ್ರು;
ತಹನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ತಹನಿಯರು.
36 ಏರಾನನು ಶೂತೆಲಹನ ಕುಟುಂಬದವನು;
ಏರಾನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಏರಾನ್ಯರು.

37 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 32,500.
ಇದೇ ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ.
38 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಬೆಲಗನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಬೆಲಗ್ಯರು;
ಅಷೆ್ಬೕಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಅಷೆ್ಬೕಲ್ಯರು;
ಅಹೀರಾಮನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಅಹೀರಾಮ್ಯರು;
39 ಶೂಫಾಮನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೂಫಾಮ್ಯರು;
ಹೂಫಾಮನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹೂಫಾಮ್ಯರು.

40 ಬೆಲಗನಿಗೆ ಅದ್ರ್ ಮತು್ತ ನಾಮಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಬೆಲಗನ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಅದರ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಅದ್ಯರ್ರು;
ನಾಮಾನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ನಾಮಾನ್ಯರು.

41 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
45,600.
42 ದಾನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಶೂಹಾಮನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶೂಹಾಮ್ಯರು.
43 ದಾನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 64,400.
44 ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಇಮಾ್ನಹನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಇಮಾ್ನಹ್ಯರು;
ಇಷಿ್ವೕಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಇಷಿ್ವೕಯರು;
ಬೆರೀಯನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಬೆರೀಯರು;

45 ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೇಬೆರನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಹೇಬೆಯರ್ರು;
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್ಯರು.

46 (ಆಶೇರನಿಗೆ ಸೆರಹ ಎಂಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಳು.) 47 ಆಶೇರನ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 53,400.
48 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಯಹಚೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಯಹಚೇಲ್ಯರು;
ಗೂನೀಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಗೂನೀಯರು;
49 ಯೇಚೆರನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಯೇಚೆಯರ್ರು;
ಶಿಲೆ್ಲೕಮನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್ಯರು.

50 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
45,400.
51 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 6,01,730.

52 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 53 “ನೀವು ಈ
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 54 ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ
ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 55 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದ ಪಿತೃವಿನ
ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದು ಚೀಟುಹಾಕಿ ಆಯಾ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು. 56 ಕುಲವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ
ಚೀಟುಬಂದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಬೇಕು.”
57 ಲೇವಿಯರೊಳಗಿನ ಕುಲಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗಿ, ಅವರಲಿ್ಲನ
ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಗೇಷೋರ್ನನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು;
ಕೆಹಾತನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಕೆಹಾತ್ಯರು;
ಮೆರಾರೀಯ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಮೆರಾರೀಯರು.

58 ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಕುಟುಂಬ,
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ಮಹಿ್ಲೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮೂಷೀಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಕೋರಹಿಯರ ಕುಟುಂಬ.
59 ಅಮಾ್ರಮನು ಕೆಹಾತನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಅಮಾ್ರಮನ

ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಯೋಕೆಬೆದಳು. ಅವಳು ಲೇವಿ
ಕುಟುಂಬದವಳು. ಅವಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಳು. ಅಮಾ್ರಮ್
ಮತು್ತ ಯೋಕೆಬೆದಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ ಆರೋನ ಮತು್ತ ಮೋಶೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ
ಇದ್ದಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಿಯಾರ್ಮಳು.

60 ಆರೋನನು ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್,
ಈತಾಮಾರ್ ಇವರ ತಂದೆ. 61 ಆದರೆ ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ
ಸತ್ತರು. ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸದ ಹೊಸ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತರು.

62 ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ ಪುರುಷರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 23,000. ಆದರೆ ಈ
ಜನರು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಬೇರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

63 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಈ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಇವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 64 ಮೋಶೆಯೂ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನೂ
ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ನೋಡಿದಾಗ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇವರಲಿ್ಲ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 65 ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸಾಯುವರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ
ಕಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರ
ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಚಲ್ಪಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು

ಚಲ್ಪಹಾದನು ಹೇಫೆರನ ಮಗನು. ಹೇಫೆರನು ಗಿಲಾ್ಯದನ
ಮಗನು. ಗಿಲಾ್ಯದನು ಮಾಕೀರನ ಮಗನು. ಮಾಕೀರನು
ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೋಸೇಫನ

ಮಗನು. ಚಲ್ಪಹಾದನಿಗೆ ಐದುಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಮಹಾ್ಲ, ನೋವಾ, ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ ಮತು್ತ ತಿಚಾರ್. 2

ಈ ಐದುಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೋಶೆಯ, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ,
ನಾಯಕರ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು.

3 ಈ ಐದು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನು ಕೋರಹನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 4

ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಂಡುಮಗನಿಲ್ಲದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅವನ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದು ನಾ್ಯಯವೋ? ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ ನಮಗೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

5 ಮೋಶೆಯು ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, 6 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 7 “ಚಲ್ಪಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಹೇಳುವುದು ನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಡನೆ
ಅವರಿಗೂ ನೀನು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ತಂದೆಯ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

8 “ಮತು್ತ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು: ‘ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ನೀವು ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅವನ
ಮಗಳಿಗೆ ವಗಾರ್ವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 9 ಮಗಳು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅವನ
ತಂದೆಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಅವನ ತಂದೆಗೆ
ಸಹೋದರರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕುಲದ ಅತಿ ಸಮೀಪದ
ಸಂಬಂಧಿಕನಿಗೆ ಅದನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಈ ನಿಧಾರ್ರವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾದ ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ.’”

ಯೆಹೋಶುವನು ನೂತನ ನಾಯಕ
12 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಅಬಾರೀಮ್ ಪವರ್ತ ಶೆ್ರೕಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತು್ತ.
ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕಿ್ಕರುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ನೋಡು. 13 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಆರೋನನಂತೆ ನೀನೂ ಸಾಯುವೆ. 14 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹದವರು
ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ವಿವಾದಿಸಿದಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸದೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ

ಅವಿಧೇಯರಾದ ಕಾರಣ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಸೇರಬಾರದು.”
ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕಾದೇಶಿನ ಬಳಿ ಮೆರೀಬಾ ಬುಗೆ್ಗಯ
ಕುರಿತಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 16 “ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ
ಯೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಲಿ. 17 ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸುವವನೂ ಸೈನ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ರೂಪಿಸುವವನೂ ಆಗಿರಲಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹವು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಯಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಧೈಯರ್ವಂತನು. ಅವನನು್ನ
ಹೊಸ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಇಡು. 19 ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮುಂದೆಯೂ ಸಮಸ್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಅವನಿಗೆ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು.

20 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು. 21 ಯೆಹೋಶುವನು
ತೀಮಾರ್ನವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಊರೀಮಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.
ಆತನು, ‘ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವರು. ಆತನು, ‘ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮುಂದೆಯೂ
ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ
ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅವನ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೊಸ ನಾಯಕನಿಗೆ
ಕೊಡತಕ್ಕ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಅವನು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕ ಅಪರ್ಣೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ನೀವು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದು್ದ ನೇಮಿತ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ

ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸುಗಂಧ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 3 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಇವುಗಳೇ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವಷರ್
ವಯಸಿ್ಸನ ಎರಡು ಗಂಡುಕುರಿಗಳು. 4 ನೀವು ಒಂದು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ
ನಸುಸಂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ಹೊತಾ್ತರೆಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ
ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
ಬೆರೆಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.” 6 (ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಲಾಯಿತು.) 7 “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಮರಿಯೊಂದಿಗೆ
ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಪಾನದ್ರವ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾನದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಿರಿ. 8 ನೀವು ಎರಡನೆ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ನಸುಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ ಅದರೊಡನೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ
ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ ಅಪರ್ಣೆಯಾಗಿದು್ದ
ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.

ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳು
9 “ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ

ಗಂಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಧಾನ್ಯದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಆರು
ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಪಾನದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಮತು್ತ ಅದರ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಸಬ್ಬತ್ ದಿನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ತಿಂಗಳ ಯಜ್ಞಗಳು
11 “ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು: ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು,
ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳು.
ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 12
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ಇವುಗಳೊಡನೆ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿಗೆ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮವಾದ
ಆರು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುರಿಮರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೂರು ಸೇರು
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೂ ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಇದೆ. 14 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಒಂದು ಹೋರಿಯೊಡನೆ ಮೂರು ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ಟಗರಿನೊಡನೆ ಎರಡು ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಕುರಿಮರಿಯೊಡನೆ
ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ವಷರ್ದ
ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಮಾಸಿಕ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಇವುಗಳೇ. 15 ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ,
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
16 “ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿನದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದು. ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 18 ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 19 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡುಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಪಶುಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
20 ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು; ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದು ಹೋರಿಗೆ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ಒಂದು ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು
ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, 21 ಏಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಮೂರು
ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಮಾಡಲು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

24 “ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ದಿನವೂ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 “ಇದಲ್ಲದೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಕೂಡದು.

ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬ (ಪಂಚಾಶತ್ತಮ)
26 “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾರಗಳ

ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ, ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ನೀವು ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು.
ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 27 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ವಾಸನೆಯಾಗಿರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28

ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, 29

ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು
ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಮಾಡಲು ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ಈ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಈ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳೊಡನೆ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಥವಾ
ಪಾನದ್ರವ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯಾವ ದೋಷವೂ
ಇರಬಾರದು.

ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

“ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ
ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಯಾಸದ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದು ತುತೂ್ತರಿಗಳ

ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. 2 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರವಾದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಇವುಗಳೊಡನೆ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು
ಸೇರು ಮತು್ತ 4 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು, ಈ
ಮೇರೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5

ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6 ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ
ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಈ
ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೂ ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನ
7 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ

ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು; ಯಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 8 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಕರವಾಗಿರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಇವುಗಳೊಡನೆ,
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಒಂದು
ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು 10 ಮತು್ತ ಒಂದು
ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 11 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ
ಅದರ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರವಾಗಿವೆ.

ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
12 “ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ

ಸೇರಬೇಕು. ಇದು ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿವಸ ನೀವು
ಯಾವ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ “ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ” ವನು್ನ ನೀವು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರವಾಗಿದೆ. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಹದಿಮೂರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ವಷರ್ದ ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14

ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು
ಸೇರು 15 ಮತು್ತ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

17 “ಆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
19 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

20 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹನೊ್ನಂದು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 21 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
22 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
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ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ
ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

23 “ಈ ಉತ್ಸವದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹತು್ತ
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 24 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

26 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂಭತು್ತ
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 27 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
28 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾದ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ
ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

29 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಎಂಟು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 30 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.
31 ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

32 “ಈ ಉತ್ಸವದ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏಳು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವಷರ್ದ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಗಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 33 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 34 ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

35 “ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯ ಸಭಾಕೂಟವಿರುವುದು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 36

ನೀವು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರವಾದ
ತಾ್ಯಗಮಯವಾದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಏಳು ಗಂಡು
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 37 ಈ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 38 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದರೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಅದರ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 “ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಇಡೀ
ಸಮುದಾಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕಿ್ತಕ
ಹರಕೆಯ ಅಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ ಸ್ವಯಿಚಾ್ಛಪರ್ಣೆಗಳಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

40 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳು

ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರಧಾನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ:

2 “ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಾನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಮೀರದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

3 “ಇನೂ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯುವತಿಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ,
4 ಅವಳ ತಂದೆಯು ಅವಳ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಕೇಳಿಯೂ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆಯು
ಅಂಥಾ ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. 5 ಆದರೆ
ತಂದೆಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದ ದಿನವೇ ಅದನು್ನ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ,
ಆಕೆಯು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಆಣೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

6 “ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾದರೆ, 7 ಗಂಡನು ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದ ದಿನದಂದು ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ
ತಾನು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 8 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನವೇ
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

9 “ವಿಧವೆಯಾಗಲಿ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕಧನ ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ
ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು.

10 “ವಿವಾಹಿತ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅಂಥಾ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಪ್ರಮಾಣವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, 11 ಅವಳ ಗಂಡನು ತಿಳಿದು
ಅಡಿ್ಡಮಾಡದೆ ಏನೂ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಆ ಹರಕೆಗಳನೂ್ನ
ಆಣೆಗಳನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದಾಗಲೇ ರದು್ದಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಹರಕೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಆಣೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ
ರದು್ದಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ. 13 ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನೂ್ನ ಆಣೆಯನೂ್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು. 14 ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ದಿನದಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಕ್ಷೇಪಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಅವಳ ಎಲಾ್ಲ
ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಣೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ದಿನದಂದು ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
15 ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಆಕೆಯ ಹರಕೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಆಣೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ರದು್ದಪಡಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯ
ಹರಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು.”

16 ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಇನೂ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊ. ಇದಾದ ನಂತರ

ನೀನು ಸಾಯುವಿ.”
3 ಆಗ ಮೋಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿ ದಂಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ದಂಡೆಯಾತೆ್ರಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರನು್ನ
ದಂಡೆಯಾತೆ್ರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರ
ಪ್ರಕಾರ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಅಂದನು.

6 ಮೋಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ
ಸಂಗಡ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಫೀನೆಹಾಸನು ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಸೂಚನೆ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 7

ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕೊಂದರು. 8 ಅವರು ಕೊಂದವರಲಿ್ಲ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಜೂರ್,
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ಹೂರ್ ಮತು್ತ ರೆಬಾ ಎಂಬ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಐದು ಮಂದಿ ರಾಜರು
ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ
ಬಿಳಾಮನನೂ್ನ ಕೊಂದರು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 10 ಅವರು
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಪಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. 11

ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು, 12 ತಾವು
ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆ ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಮೋಶೆ,
ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 13 ಮೋಶೆಯೂ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ
ಸಮೂಹದ ಪ್ರಧಾನರೂ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡರು.

14 ಮೋಶೆಯು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 15 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? 16 ಬಿಳಾಮನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪೆಗೋರದ ಬಾಳನ ಸಂಗತಿಗೆ
ಕಾರಣರಾದವರು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅದರ ಫಲವಾಗಿ
ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪುರುಷಸಂಗಮ
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 18

ಪುರುಷಸಂಗಮ ಮಾಡದಿರುವ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ.
19 ನೀವಾದರೋ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದವರೂ ಶವಸೋಂಕಿದವರೂ
ನಿಮ್ಮವರಾಗಿರಲಿ ಸೆರೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲಾ್ಲ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೊಗಲಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ಮೇಕೆ ಕೂದಲಿನ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಮರದ ಸಾಮಾನನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು.”

21 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ
ಇಂತೆಂದೆನು: “ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮರಳಿಬರುವ
ಸೈನಿಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು: 22 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಸಹಿಸಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ, ಸೀಸ
ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಯಿಸಿ ಶುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು.
ಬಳಿಕ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು.
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಲಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು
ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು.”

25 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 26 “ನೀನೂ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ಸಮುದಾಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲಪ್ರಧಾನರೂ ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಬೇಕು. 27 ಅವುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಭಾಗಮಾಡಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಧರ್ವನು್ನ ಮಿಕ್ಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 28 ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಬರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ 29 ನೀನು ಐನೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 30 ಮಿಕ್ಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

31 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಮಾಡಿದರು. 32 ಸೈನಿಕರು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನು್ನ, 33 ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ದನಕರುಗಳನು್ನ, 34

ಅರವತೊ್ತಂದು ಸಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, 35 ಮೂವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ
ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 36 ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದ ಸೈನಿಕರು
ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರದ
ಐನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 37 ಅವರು ಆರುನೂರ
ಐವತೆ್ತೕಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 38 ಸೈನಿಕರು
ಮೂವತಾ್ತರು ಸಾವಿರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ದನಕರುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
39 ಸೈನಿಕರು ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅರವತೊ್ತಂದು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 40 ಸೈನಿಕರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ

ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 41 ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಕಪ್ಪವನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

42 ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ ಎಣಿಸಿದನು.
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಅಧರ್ಭಾಗ: ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಕುರಿಗಳು, 44 ಮೂವತಾ್ತರು ಸಾವಿರ ದನಕರುಗಳು, 45 ಮೂವತು್ತ
ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕತೆ್ತಗಳು 46 ಮತು್ತ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು. 47 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಅಧರ್ ಭಾಗದಿಂದ
ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೋಶೆ ಐವತ್ತನೆ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

48 ಆಗ ದಂಡಿನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 49 “ನಿನ್ನ ದಾಸರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 50 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು
ಕಾಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಚಿನ್ನದ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತೋಳ್ಬಳೆ, ಕಡಗ, ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರ,
ಮುರುವು, ಕಂಠಮಾಲೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಅಂದರು.

51 ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯು
ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಡವೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. 52

ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಚಿನ್ನವು ನಾನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಪೌಂಡು ತೂಕವಿತು್ತ. 53 ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಸೈನಿಕರು ತಮಗಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. 54 ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಮೋಶೆಯೂ ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳು

ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಗಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಬಹಳ
ದನಕುರಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಅವರ ಪಶುಗಳ

ಮೇವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ
ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಗಾದ್ ಕುಲದವರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ
ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಜನರ ನಾಯಕರ ಸಂಗಡದಲೂ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದರು: 3 “ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದ ಈ
ಪ್ರದೇಶವು ಅಂದರೆ, ಅಟಾರೋತ್, ದೀಬೋನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ನಿಮಾ್ರ,
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆಯಾಲೆ, ಸೆಬಾಮ್, ನೆಬೋ, ಬೆಯೋನ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶವು ಪಶುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ದಾಸರಾದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪಶುಗಳು ಇವೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ನಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ
ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ನಾವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ.”

6 ಮೋಶೆಯು ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಗಾದ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿರಬೇಕೇ?
7 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ
ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತೕರಿ? 8 ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಕಾದೇಶ್
ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಗೂಢಚಾರರನಾ್ನಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರಲಾ್ಲ. 9 ಅವರು
ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ಯೆಹೋವನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಗೊಂಡು, 11 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದ
ನಿಮ್ಮವರೆಲಾ್ಲ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯನಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಕಾಲೇಬನ ಮತು್ತ
ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ್,
ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ತನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರು ಸಾಯುವತನಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಅಲೆದಾಡಿಸಿದನು. 14 ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರೇ, ಈಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
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ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15

ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕಾಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು. ಈ
ಜನರೆಲ್ಲರ ನಾಶನಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಲಿಯನು್ನ ಹಾಕೋಣ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗಾಗಿ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು. 17 ಬಳಿಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡುವೆವು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ
ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವರು. 18 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನಗೆ
ಬರಬೇಕಾದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನಮಗೆ ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಈಚೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಳೆಯ
ಆಚೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಾದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವ ತನಕ ಮತು್ತ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವೀಣ ಸೈನಿಕನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವುದಾದರೆ,
ಆ ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಮತು್ತ ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿರುವಿರಿ. 23 ಆದರೆ ನೀವು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದವರಾಗಿರುವಿರಿ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ
ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ.
ಬಳಿಕ ನೀವು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದನು.

25 ಆಗ ಗಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಯರು ಮೋಶೆಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ,
ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 26 ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು,
ಮಕ್ಕಳು, ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. 27 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು
ಮತು್ತ ದಂಡೆಯಾತೆ್ರಗಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದಾಟಿಹೋಗಿ
ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು, ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಯಾಜಕ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಕುಲಗಳ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಿಗೂ ಆದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 29

ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಗಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರೆ, ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 30

ಆದರೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟದಿದ್ದರೆ,
ಅವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಗಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳವರು ಒಪಿ್ಪ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಮಾಡುವೆವು.
32 ನಾವೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗುವೆವು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಈಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದು” ಎಂದರು.

33 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಗಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ
ಅಮೋರಿಯರ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಬಾಷಾನಿನ
ರಾಜನಾದ ಓಗನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಆ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

34 ಗಾದ್ ಕುಲದವರು ದೀಬೋನ್, ಅಟಾರೋತ್,
ಅರೋಯೇರ್, 35 ಅಟೊ್ರೕತೊ್ಷೕಫಾನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಯೊಗೆ್ಬಹಾ,
ಬೇತಿ್ನಮಾ್ರ, 36 ಬೇತ್ಹಾರಾನ್ ಎಂಬ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ
ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.

37 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆಯಾಲೆ,
ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್, ನೆಬೋ, ಬಾಳೆ್ಮಯೋನ್ ಮತು್ತ ಸಿಬಾ್ಮ ಎಂಬ
ಊರುಗಳನು್ನ ಕೋಟೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು; ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ದೊಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ತಾವು ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ
ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಬಾಳೆ್ಮಯೋನ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

39 ಮಾಕೀರನ ವಂಶದವರು ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದರು. (ಮಾಕೀರನು
ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ.) ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 40

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಗಿಲಾ್ಯದನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ
ಮಾಕೀರನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಮಾಕೀರನ ವಂಶದವರು ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. 41 ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವನಾದ ಯಾಯೀರನು
ಅಮೋರಿಯರ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಹಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಯಾಯೀರನ ಹಳಿ್ಳಗಳು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 42

ನೋಬಹ ಎಂಬವನು ಕೆನಾತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಊರುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ “ನೋಬಹ” ಎಂಬ
ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟಿ್ಟ

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ವಿವರ:
2 ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಬರೆದನು.
3 ಮೊದಲನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ರಮೆ್ಸೕಸ್
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜಯದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. 4 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಯೆಹೋವನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದ
ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೂಳಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು.
5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಮೆ್ಸೕಸ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 6

ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಅವರು ಏತಾಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಏತಾಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪೀಹಹೀರೋತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಬಾಳೆ್ಚಫೋನಿನ ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಜನರು
ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನ ಬಳಿ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
8 ಜನರು ಪೀಹಹೀರೋತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಏತಾಮ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
9 ಜನರು ಮಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಲೀಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳೂ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳೂ ಇದ್ದವು.
10 ಜನರು ಏಲೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಹತಿ್ತರ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
11 ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
12 ಸೀನ್ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ದೊಫ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
13 ದೊಫ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲೂಷಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
14 ಆಲೂಷಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
15 ರೆಫೀದೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
16 ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಿಬೊ್ರೕತ್
ಹತಾವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
17 ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹತಾವದಿಂದ ಹೊರಟು ಹಚೇರೋತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
18 ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರಿತ್ಮದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
19 ರಿತ್ಮದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
20 ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಪೆರೆಚಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಬ್ನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
21 ಲಿಬ್ನದಿಂದ ಹೊರಟು ರಿಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
22 ರಿಸ್ಸದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಹೇಲಾತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
23 ಕೆಹೇಲಾತದಿಂದ ಹೊರಟು ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
24 ಶೆಫೆರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಹರಾದದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
25 ಹರಾದದಿಂದ 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 ಮೋಸೇರೋತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
31 ಮೋಸೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆನೇಯಾಕಾನಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
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32 ಬೆನೇಯಾಕಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಹರ್ಗಿದಾ್ಗದ್ನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
33 ಹೋಹರ್ಗಿದಾ್ಗದ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಯೊಟಾ್ಬತದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
34 ಯೊಟಾ್ಬತದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಬೊ್ರೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
35 ಅಬೊ್ರೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಎಚೊ್ಯೕನ್ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
36 ಎಚೊ್ಯೕನ್ಗೆಬೆರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಕಾದೇಶ್.
37 ಕಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 38

ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟ ನಂತರ ನಲವತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು. 39 ಆರೋನನು
“ಹೋರ್” ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತಾ್ತಗ ಅವನಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತೂ್ಮರು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.
40 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬರುತಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಅರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. 41 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರ್
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಚಲೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
42 ಚಲೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪೂನೋನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
43 ಪೂನೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
44 ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಸರಹದಿ್ದನಲಿ್ಲರುವ
ಜೋಡರ್ನ್ ಆಚೆ ಇರುವ ಇಯಿ್ಯಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
45 ಇಯಿ್ಯಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದೀಬೋನ್ಗಾದಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
46 ದೀಬೋನ್ಗಾದಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲೊ್ಮೕನ್
ದಿಬಾ್ಲತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
47 ಅಲೊ್ಮೕನ್ ದಿಬಾ್ಲತಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಬಾರೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೆಬೋವಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
48 ಅಬಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಟು, ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ
ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 49 ಅವರು ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ಯೆಷೀಮೋತಿನಿಂದ ಅಬೇಲ್
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನವರೆಗೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

50 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 51 “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು: ನೀವು
ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದಾಗ 52 ಆ
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಕೆತಿ್ತದ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಅವರ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕು. 53 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕು. 54 ನೀವು
ಚೀಟುಹಾಕಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ
ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು
ದೊರೆಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಿರಬೇಕು.
ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.

55 “ನೀವು ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಮರದ
ಚೂರಿನಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು.
ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವರು. 56

ಅದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನನು್ನ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದೆನೋ
ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವೆನು.”

ಕಾನಾನಿನ ಮೇರೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು: ನೀವು ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ

ಅದರ ಗಡಿಗಳೊಡನೆ ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 3

ದಕ್ಷಿಣಭಾಗವು ಎದೋಮಿನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ
ಗಡಿಯು ಉಪು್ಪಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 4

ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿನಿಗೆ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಅದರ ಪರಿಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾದೇಶ್
ಬನೇರ್ಯಾ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಹಚರದಾ್ದರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಚೊ್ಮೕನಿಗೆ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 5 ಗಡಿಯು ಅಚೊ್ಮೕನಿನಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವುದು. 6

ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರ ನಿಮ್ಮ

ದೇಶದ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವುದು. 7 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ
ಮೆಡಿಟೆರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೂ ಇರುವುದು. 8 ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅದು
ಲೆಬೊಹಮಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆದಾದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 9

ಬಳಿಕ ಆ ಮೇರೆಯು ಜಿಫೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಚರೇನಾನಿನಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯುವುದು. ಹೀಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವುದು.
10 ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮೇರೆಯು ಹಚರೇನಾನಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಶೆಫಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 11 ಶೆಫಾಮಿನಿಂದ ಆ
ಮೇರೆಯು ಆಯಿನಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಿಬ್ಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಲಿಲೇಯ
ಸರೋವರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದು. 12

ಬಳಿಕ ಈ ಮೇರೆಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಮುಂದುವರೆಯುವುದು. ಅದು ಉಪು್ಪ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. ಇವುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಮೇರೆಗಳು.”

13 ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು: “ನೀವು
ಚೀಟುಹಾಕಿ ಭಾಗಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶವೇ ಇದು. ಒಂಭತು್ತವರೆ
ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ಬೇರೆ ಎರಡೂವರೆ ಕುಲಗಳವರು ಅಂದರೆ
ರೂಬೇನ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಗಾದ್ ಕುಲ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲವು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.”

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17

“ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವ ಕುಲಪ್ರಧಾನರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವ 18 ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬ್ಬ
ಕುಲಪ್ರಧಾನ. 19 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ನೀವು
ನೇಮಿಸಬೇಕಾದವರು ಇವರೇ:

ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬ್.
20 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ
ಶೆಮೂವೇಲ್.
21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಕಿಸೊ್ಲೕನನ ಮಗನಾದ ಎಲೀದಾದ್.
22 ದಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಯೊಗಿ್ಲೕಯ ಮಗನಾದ ಬುಕಿ್ಕೕ
ಕುಲಾಧಿಪತಿ.
23 ಯೋಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ
ಏಫೋದನ ಮಗನಾದ ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ.
24 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಶಿಫಾ್ಟನನ ಮಗನಾದ
ಕೆಮೂವೇಲ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ.
25 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಪನಾರ್ಕನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಚಾಫಾನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ.
26 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಜಾ್ಜನನ ಮಗನಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲ್
ಕುಲಾಧಿಪತಿ.
27 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಶೆಲೋಮಿಯ ಮಗನಾದ ಅಹೀಹೂದ್
ಕುಲಾಧಿಪತಿ.
28 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಪೆದಹೇಲ್
ಕುಲಾಧಿಪತಿ.”
29 ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವರವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು

ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಾವು ಹೊಂದುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಊರುಗಳನೂ್ನ ಆ ಊರುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3 ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಆ ಊರುಗಳು ಲೇವಿಯರ
ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ, ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳು ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ
ಮತು್ತ ಇತರ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವವು. 4 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಎಲಾ್ಲ
ದಿಕಿ್ಕನಲೂ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. 5 ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳಗಳನು್ನ
ಅಳೆದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಗಡಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಬೇಕು; ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳಗಳು; ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ
ಮೊಳಗಳು; ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳಗಳು ಮತು್ತ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳಗಳು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣವಿರಬೇಕು. ಅದು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಾಗಿರುವುದು. 6 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವವರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
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ಬಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ನಲವತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 7 ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತಂಟು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ
ಸಮೇತವಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 8 ನೀವು ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲವು
ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ದೊಡ್ಡಕುಲಗಳಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕಕುಲಗಳಿಂದ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.”

9 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 10

“ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ 11 ಆಶ್ರಯ
ಸ್ಥಳಗಳಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈತಪಿ್ಪ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರಬಹುದು. 12 ಕೊಂದವನು ನಾ್ಯಯ
ವಿಚಾರಣಾಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಂಬಂಧಿಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರಲು
ಆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. 13 ಹೀಗೆ
ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಈಚೆ
ಮೂರು ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು, ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಆರು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 15 ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಂದವನು ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಲಿ ಪರದೇಶದವನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಲಿ, ಆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳೊಳಗೆ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಬಹುದು.

16 “ಯಾವನಾದರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆಗಾರನೆಂದು ನೀವು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 17

ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ, ಅವನು
ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
18 ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮರದ
ವಸು್ತವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ,
ಅವನು ಕೊಲೆಗಾರ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 19

ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಕೊಲೆಗಾರನನು್ನ
ಮರಣಕಿ್ಕೕಡುಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಕೊಲೆಗಾರನನು್ನ ಯಾವಾಗ
ಕಂಡರೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

20 “ಯಾವನಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ನೂಕುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಏನಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದಾಗಲಿ 21 ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕೈಯಾರೆ
ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ನರಹತ್ಯ
ಮಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಹತನಾದವನ
ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಕೊಲ್ಲಲಿ.

22 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಎಸೆದ ಯಾವುದೋ ವಸು್ತವಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, 23

ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಬೀಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಸತ್ತರೆ, ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ವೈರಿಯಾಗಿರದೆಯೂ ಹಾನಿಯನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ 24 ಸಭೆಯವರು
ಕೊಂದವನಿಗೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಕು. 25 ಕೊಂದವನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ
ಆಶ್ರಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಭೆಯವರು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ
ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸಬೇಕು.

26 “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯನಗರದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರೆ, ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರೆ, ಆಗ ಆ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಿದ
ದೋಷಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಮಹಾಯಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಗರದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮಹಾಯಾಜಕನು
ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಹೋಗಬಹುದು. 29 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು.

30 “ಯಾವನಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಸಾಕ್ಷಾ್ಯಧಾರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂದವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.

31 “ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಕೊಲೆಪಾತಕನನು್ನ ಉಳಿಸಲು
ನೀವು ಯಾವ ಈಡನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಬೇಕು.

32 “ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಈಡಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾಯಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ವಾಸಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕೂಡದು.

33 “ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸಬಾರದು.
ಕೊಲೆಯು ದೇಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಯು ನಡೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೊಲೆಗಾರನ ರಕ್ತವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಈಡೂ ಇಲ್ಲ.
34 ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಅಶುದ್ಧಮಾಡಬಾರದು,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ಚಲ್ಪಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಭೂಮಿ

ಒಂದು ದಿನ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರು
ಮೋಶೆಯೊಡನೆಯೂ ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ
ನಾಯಕರೊಡನೆಯೂ ಮಾತಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

(ಗಿಲಾ್ಯದನು ಮಾಕೀರನ ಮಗ; ಮಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ;
ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೋಸೇಫನ ಮಗ.) 2 ಅವರು, “ಸಾ್ವಮೀ,
ಚೀಟುಹಾಕಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಚಲ್ಪಹಾದನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 3

ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕುಲದವರನಾ್ನದರೂ
ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಅವರು ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದು. 4

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಅವರು
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೋಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇಳುವುದು ನಾ್ಯಯ.
6 ಆದಕಾರಣ ಚಲ್ಫಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಾರನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ
ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 8

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಹೊಂದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗಳು, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಗೋತ್ರದವನನೆ್ನೕ
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. 9 ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಒಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಲವು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಚಲ್ಪಹಾದನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ವಿಧೇಯರಾದರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಲ್ಪಹಾದನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಾ್ಲ, ತಿಚಾರ್, ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ, ನೋವಾ
ಎಂಬವರು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ತಂದೆಯ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರು. 12 ಅವರು
ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರನೆ್ನೕ
ಮದುವೆಯಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಂತಿತು.

13 ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೋವಾಬಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳು ಇವೇ.
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1

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಸಂದೇಶ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮೋಶೆಯು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ
ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂಫಿಗೆ

ಎದುರಾಗಿ, ಪಾರಾನಿನ ಮರುಭೂಮಿಗೂ ತೋಫೆಲ್, ಲಾಬಾನ್,
ಹಚೇರೋತ್ ಮತು್ತ ದೀಜಾಹಾಬ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವೆ ಇತು್ತ.

2 ಹೋರೇಬ್ (ಸೀನಾಯಿ) ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಲು ಹನೊ್ನಂದು ದಿವಸದ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರಲು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು.
ನಲವತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 4

ಸೀಹೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಓಗನನು್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯಿದು. (ಸೀಹೋನನು
ಅಮೋರಿಯರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಓಗನು ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನು. ಇವನು
ಅಷಾ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.) 5

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯು ವಿವರಿಸುತಾ್ತ ಹೀಗೆಂದನು:

6 “ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನೀವು ಈ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಯಿತು. 7 ಅಮೋರಿಯರು
ವಾಸಿಸುವ ಬೆಟ್ಟಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಜೋಡರ್ನಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ಪಶಿ್ಚಮದ
ಇಳಕಲುಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ಕಾನಾನ್ ಮತು್ತ ಲೆಬನೋನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿರಿ. 8 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಇಸಾಕನಿಗೆ,
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’”

ಮೋಶೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಆಯೆ್ಕ
9 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಲು

ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 10 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ
ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಇರುವಿರಿ. 11 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸಾವಿರಪಟು್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ. ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 12 ಆದರೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಾಂಬರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ಯೋಗ್ಯರಾದವರನು್ನ
ಆರಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಅವರು
ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಶಾಲಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

14 “ಆಗ ನೀವು, ‘ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
15 “ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ

ಬುದಿ್ಧವಂತರಾದ ಮತು್ತ ಅನುಭವಸ್ಥರಾದ ಜನರನು್ನ ನಾನು
ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಾವಿರ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ, ನೂರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನಾಯಕರನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆನು.

16 “ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವ, ಆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ದೂರುಗಳನು್ನ
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನು
ಇಸೆ್ರೕಲನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಪರದೇಶಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ತೀಪುರ್
ನೀಡಬೇಕು. 17 ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತ
ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸದೆ ಇಬ್ಬರೂ
ಸಮಾನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ತೀಪುರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು
ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ತೀಪಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು
ಕಷ್ಟವಾಗುವ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವೆನು.’ 18 ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
19 “ಬಳಿಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ

ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅಮೋರಿಯರ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ
ನೀವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಮತು್ತ ವಿಶಾಲವಾದ
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 20

ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನೀವೀಗ ಅಮೋರಿಯರ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 21 ದೇಶ ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೇ ಇದೆ,
ಎದು್ದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಯೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿ!’

22 “ಆದರೆ ನೀವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ಅದರ ಬಲವುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತು್ತ
ಯಾವಯಾವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ದಾಟಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.

23 “ಇದು ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 24 ಅವರು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ದಾಟಿ ಎಷೊ್ಕೕಲ್
ಕಣಿವೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. 25

ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು
ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!’
ಅಂದರು.

26 “ಆದರೆ ನೀವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 27 ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ! ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು
ಅಮೋರಿಯರಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ! 28 ನಾವೀಗ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗೋಣ? ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆದರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ದೃಢಕಾಯರೂ ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ
ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊಡ್ಡವುಗಳಾಗಿದು್ದ ಅವುಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ
ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅನಾಕ್ಯರೆಂಬ ಮಹಾಶರೀರಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದೆವು!’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಭಯದಿಂದ
ತತ್ತರಿಸಿದೆವು.

29 “ಆಗ ನಾನು, ‘ನೀವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ! ಆ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! 30 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು. ಈಜಿಪ್್ಟನಲಿ್ಲ
ಆತನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡುವನು. 31

ಅಡವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ
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ಮಗುವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತರುವಂತೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತಂದಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಮುಟಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

32 “ಆದರೂ ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 33 ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋದನು. ತಂಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಹಗಲಲಿ್ಲ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕನಾಗಿದ್ದನು.

ಜನರನು್ನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿದು್ದ
34 “ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು,

35 ‘ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ದುಷ್ಟಜನರಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯನಾಡಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 36 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನು ಮಾತ್ರ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವನು. ಕಾಲೇಬನು ಸಂಚರಿಸಿದ ನಾಡನು್ನ
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕಾಲೇಬನು ಮಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು.

37 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೂ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, ‘ಮೋಶೆಯೇ, ನೀನೂ ಸಹ ವಾಗಾ್ದನದ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 38 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕನಾದ ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು.
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ವೈರಿಗಳ ಪಾಲಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಅರಿಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 40 ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೋಗಬೇಕು.’

41 “ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ: ‘ಮೋಶೆಯೇ, ನಾವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆವು. ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ.’

“ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವೆಂದು
ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಿ್ದರಿ. 42 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು!’

43 “ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಏರಿದಿರಿ. 44 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅಮೋರಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜೇನುಹುಳಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುತಿ್ತ ಸೇಯೀರ್ನಿಂದ ಹೊಮರ್ದ ತನಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.
45 ಆಗ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 46

ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆದಿರುವಿರಿ.

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಲೆದಾಟ

“ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಾವು
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿಹೋದೆವು. ಆ ಮಾಗರ್ವು
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸೇಯೀರ್

ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ
ದಿವಸಗಳಾದವು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 3

‘ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ ಸುತು್ತತಾ್ತ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಕಳೆದಿರಿ. ಈಗ
ನೀವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿರಿ. 4 ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ನೀವು
ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ದಾಟಿಹೋಗುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೇಶ. ಇವರು ಏಸಾವನ ಸಂತತಿಯವರು. ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು; ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 5 ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಪಾಲನೂ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ
ಒಂದು ಅಡಿ ಜಾಗವನೂ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಏಸಾವನ ಸ್ವಂತ ದೇಶವನಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. 6

ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟುವಾಗ ಅವರ
ಆಹಾರಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 7

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಮಹಾ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಡೆದುಹೋದದ್ದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ದೇವರು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ
ಬೇಕಾದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒದಗಿಸಿರುತಾ್ತನೆ.’

8 “ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಏಸಾವನ ಜನರ ದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು. ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಏಲತ್
ಮತು್ತ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ನಾವು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ
ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ನಡೆದೆವು.

ಆರ್ನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
9 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಮೋವಾಬಿನ

ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಡ; ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಲೂ ಸಿಗದು.
ಅವರು ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆರ್
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.’”

10 (ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಏಮಿಯ ಜನರು ಆರ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯರೂ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರೂ
ಆಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. 11 ಅವರು
ಅನಾಕ್ಯರಂತೆ ರೆಫಾಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಏಮಿಯರು ಎಂದೇ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಹೋರಿಯರು ಕೂಡಾ ಸೇಯೀರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಸಾವನ ಜನರು ಅವರಿಂದ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೋರಿಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.)

13 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಜೆರೆದ್ ಕಣಿವೆಯ ಆಚೆಕಡೆಗೆ
ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜೆರೆದ್
ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಿದೆವು. 14 ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಜೆರೆದ್
ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆಗಲೇ ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳು ದಾಟಿದ್ದವು.
ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದ ಯುದ್ಧಭಟರೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ
ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನು. 15 ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತ
ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಇಲ್ಲವಾದರು.

16 “ಯುದ್ಧಭಟರೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದ ಬಳಿಕ 17 ಯೆಹೋವ
ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 ‘ಈ ಹೊತು್ತ ಆರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದ ಗಡಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. 19 ನೀನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಾಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರು, ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.’”

20 (ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ರೆಫಾಯ ದೇಶವೆಂದೂ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯರು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಜಮ್ಜುಮ್ಯರು ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಜಮ್ಜುಮ್ಯರು ತುಂಬಾ
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು; ಅನಾಕ್ಯರಂತೆ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜಮ್ಜುಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಅಮೋರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅಮೋರಿಯರು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಅದರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರುತಾ್ತರೆ. 22 ಏಸಾವನ ಜನರಿಗೂ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿ
ಮಾಡಿದನು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯರು ಸೇಯೀರ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಏಸಾವನ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 23

ಕಫೊ್ತೕಯರ್ದವರಿಗೂ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಗಾಜಾದ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿ್ವಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಕಫೊ್ತೕಯರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಅವಿ್ವಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಗಲೂ ಅವರು ವಾಸಿಸಿರುತಾ್ತರೆ.)

ಅಮೋರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
24 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅನೋರ್ನ್

ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ. ಅಮೋರಿಯನೂ
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ರಾಜನೂ ಆಗಿರುವ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ. 25 ಸುತ್ತಲಿರುವ
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ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.’

26 “ನಾವು ಕೆದೇಮೋತಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗ
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆ ದೂತರು
ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು. 27 ಅವರು
ಸೀಹೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾವು ದಾಟುವಂತೆ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. ನಾವು ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 28 ನಾವೇನಾದರೂ ನಿನ್ನ ದೇಶದ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀರನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪಾವತಿ
ಮಾಡುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು
ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟೕ. 29 ನಾವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಸೇಯೀರ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಏಸಾವನ ಜನರೂ, ಆರ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಮೋವಾಬ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು
ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 “ಆದರೆ ಸೀಹೋನನು ನಮಗೆ ದಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ನಾವು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ
ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದೆ.

31 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೀಹೋನನನೂ್ನ
ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 “ಅನಂತರ ಸೀಹೋನ್ ಅರಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಲು ಯಹಜಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 33

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟನು. ನಾವು ಸೀಹೋನ್ ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸದೆಬಡೆದು ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 34 ಅವನಿಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದೆವು. ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದೆವು. 36 ನಾವು
ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಎಂಬ
ಊರನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಊರನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆ ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಗಳ
ನಡುವೆ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವೂ ನಮಗೆ
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ದೇಶದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ: ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯ
ಬದಿಗೂ ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ: ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ
ನಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ: ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಕೊಡದೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಾಷಾನಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ

“ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾಷಾನಿಗೆ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು. ಎದೆ್ರೖಯಲಿ್ಲ
ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ

ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೊರಟುಬಂದವು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಓಗನಿಗೆ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವನನೂ್ನ
ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ರಾಜನಾದ
ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವನನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ’
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

3 “ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅವನನೂ್ನ ಅವನ
ಸೈನದಲಿ್ಲರುವವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿದೆವು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಓಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲ ಓಗನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಮ್ಮ ವಶವಾದವು. 5 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲಾ್ಲ
ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರವಾದ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿದು್ದ ಕದಗಳಿಂದಲೂ ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ
ಭದ್ರಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಕೋಟೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆವೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಕೂಸುಗಳೂ

ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹತಿಸಿಬಿಟೆ್ಟವು.
7 ಆದರೆ ಅವರ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ನಾವು
ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆವು.

8 “ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು, ಇಬ್ಬರು ಅಮೋರಿಯ ಅರಸರ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅವರ ದೇಶಗಳು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ
ಹಿಡಿದು, ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದ ತನಕ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 9

(ಚೀದೋನಿನ ಜನರು ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಸಿಯೋರ್ನ್
ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದರೆ ಅಮೋರಿಯರು ಅದನು್ನ ಸೆನೀರ್
ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.) 10 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯ ಮತು್ತ ಎತ್ತರವಾದ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಸಲಾ್ಕ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರೖ ಪಟ್ಟಣಗಳ ತನಕವಿರುವ ಬಾಷಾನ್
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.”

11 (ಓಗನು ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಎದೆ್ರೖ ಮತು್ತ ಸಲಾ್ಕ
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಓಗನ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು
ರೆಫಾಯರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಂಚವು
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಹದಿಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಆರು ಅಡಿ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಆ ಮಂಚವು ಈಗಲೂ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ವಾಸಿಸುವ ರಬಾ್ಬದಲಿ್ಲದೆ.)

ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇರುವ ದೇಶ
12 “ನಾವು ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಮ್ಮದಾಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ನಾನು ರೂಬೇನ್
ಮತು್ತ ಗಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಅದು
ಅರೋಯೇರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ನಿಂದ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟೆ್ಟನು. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವಾದ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಭಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. 13 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಇನೊ್ನಂದು ಅಧರ್ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಬಾಷಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆನು.”

(ಬಾಷಾನ್ ಓಗನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವಾಗಿತು್ತ. ಬಾಷಾನಿನ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೆಫಾಯರ
ದೇಶವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 14 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಯಾಯೀರ
ಎಂಬಾತನು ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಪ್ರದೇಶ ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ ಮಾಕಾತ್ಯರ ದೇಶದ ಮೇರೆಯ ತನಕ
ಹಬಿ್ಬತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಯಾಯೀರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಬಂತು. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಆ ಊರುಗಳಿಗೆ, “ಯಾಯೀರನ
ಬಾಷಾನ್ ಊರುಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.)

15 “ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ನಾನು ಮಾಕೀರನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 16

ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಗಾದ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇದು ಅನೋರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯಿಂದಿಡಿದು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯ ತನಕ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದೆ.
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆಯಾಗಿದೆ. 17

ಅವರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆ ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಾಗಿದೆ; ಉತ್ತರದ
ಮೇರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ; ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆ ಮೃತು್ಯ
ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲದೆ.

18 “ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ನದಿಯಾಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಯ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವ ತನಕ
ಅವರೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. 19 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಪಶುಗಳೂ ವಾಸಿಸಬೇಕು; (ನಿಮಗೆ
ಪಶುಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.) 20 ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಿದಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ದಯಪಾಲಿಸುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಬಳಿಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನೀವು ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು.’

21 “ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ‘ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿರುವೆ. ಆತನು ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮಾಡುವನು. 22

ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
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ಕಾನಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಮೋಶೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ
23 “ನಾನು ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 24 ನಾನು, ‘ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ತಾ್ರಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ತೋರಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಪರಲೋಕದ ಅಥವಾ ಭೂಲೋಕದ ಯಾವ ದೇವರುಗಳಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 25 ನಾನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿ, ನೀನು ನಮಗೆ
ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡು.
ಅದರ ಮನೋಹರವಾದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ ಲೆಬನೋನ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡು’ ಎಂದು ಬೇಡಿದೆನು.

26 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅಷೆ್ಟೕ ಸಾಕು! ಇನು್ನ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನೀನು
ಎತ್ತಬಾರದು. 27 ನೀನು ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಉತ್ತರ, ಪಶಿ್ಚಮ,
ಪೂವರ್, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕು್ಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಮತು್ತ ಆನಂದಿಸು. ಆದರೆ
ನೀನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 28 ನೀನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸು.
ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಅವನು ಜನರನು್ನ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಾಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಬೇತ್ಪೆಗೋರಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.”

ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು
ಹೇಳಿದು್ದ

“ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಈಗ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಲಿರುವ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು

ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಾನು ಕೊಡುವ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬಾರದು; ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಬಾರದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು.

3 “ಬಾಳ್ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ನಾಶಮಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಯಾರು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರೋ ಅವರು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

5 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸುವಾಗ ಆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. 6 ಆ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಭಾ್ಯಸಿಸಿರಿ, ‘ಆಗ ಅನ್ಯಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು’ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ
ದೇಶದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ‘ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಮತು್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು

7 “ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವೇ ಇದಾ್ದನೆ. ಯಾವ ದೇಶದವರಿಗೂ ಆತನಂಥ
ದೇವರಿಲ್ಲ. 8 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಕೊಡುವ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯದಲೂ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದರಲೂ್ಲ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ!
9 ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ಜಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಮರೆಯದೆ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 10 ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಾನು ಹೇಳುವ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ಮತು್ತ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು
ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುವರು.’ 11 ಆಗ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ. ಆ ಪವರ್ತವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಆಕಾಶದ ತನಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಆಗ ಕಾಮೋರ್ಡವೂ
ಕತ್ತಲೆಯೂ ಆವರಿಸಿತು. 12 ಆ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅದು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದಂತಿತು್ತ, ಆದರೆ
ನೀವು ಯಾರನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವರವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ.
13 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಹತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಹತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. 14 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇತರ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದಾಗ ಆ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದನು.

15 “ಆ ದಿನ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸ್ವರವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ರೂಪವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ
ಆಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಪಾಪಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯನ
ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ 17 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಯ
ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪಾ್ರಣಿಯ
ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ 18 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ
ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಈಜಾಡುವ ಮೀನುಗಳ ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 19 ನೀವು ಆಕಾಶವನು್ನ ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡುವಾಗ
ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣುವ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತಾ್ರದಿಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ.
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನ್ಯರು ಪೂಜಿಸುವರು. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ
ಪ್ರಜೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯ ಕುಲುಮೆಯಂತಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಳೆದು ತಂದು
ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಈಗ
ನೀವು ಆತನ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

21 “ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು
ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುತಾ್ತನೆ. ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯಾಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಇದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಿರಿ. 23 ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ನೀವು
ಮಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಆತನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 24 ನೀವು ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೆಹೋವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಹಿಸಿ
ಬಿಡುವನು.

25 “ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ವಷರ್ ಬಾಳಿದ ನಂತರ
ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗುವರು. ಬಳಿಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು! 26 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.
ನೀವೀಗ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಾಲ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ. 27 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವ ದೇಶಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 28 ಅಲಿ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು
ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. ಅವು
ಮರಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ನೋಡಲಾರವು,
ಕೇಳಲಾರವು, ತಿನ್ನಲಾರವು ಮತು್ತ ಮೂಸಿನೋಡಲಾರವು! 29 ಆಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಸಿಗುವನು. 30 ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಾ್ದಗ, ಅವೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವವನಲ್ಲ.

ದೇವರ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ
32 “ಇಂಥಾ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಂದಾದರೂ

ನಡೆದಿವೆಯೋ? ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಕಾಲದಿಂದಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದರಷು್ಟ
ಮಹತಾ್ತದ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿರುವುದುಂಟೇ?
33 ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದರೂ ಬದುಕಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥಾ
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ಅನುಭವವಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ. 34 ಬೇರೊಂದು ಜನಾಂಗದೊಳಗಿಂದ
ಜನರನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಯಾವ
ದೇವರಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದಂಟೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂಥ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ! ಆತನು ನಿಮಗೆ ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ಬಲವನು್ನ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಭಯಂಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ! 35

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆತನೇ ದೇವರೆಂದೂ ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 36

ಆಕಾಶದಿಂದ ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು;
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು; ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು.
ನಿಮಗೆ ಪಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

37 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು. 38

ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮಹತಾ್ತದ ಮತು್ತ
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು
ವಾಸಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈಗಲೂ
ಆತನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

39 “ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ನೀವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ದೇವರೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಆತನು ಮೇಲಿರುವ ಆಕಾಶಕೂ್ಕ
ಕೆಳಗಿರುವ ಭೂಮಿಗೂ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. 40 ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಕೊಡಲಿರುವ ಆತನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಶುಭವಾಗುವುದು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುವಿರಿ!”

ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯು ಆರಿಸಿದು್ದ
41 ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್

ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೂರು ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. 42

ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ
ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದಾದರೊಂದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲಿ್ಲ ಅವನು
ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು ಅಂದರೆ ಅವನು
ಕೊಲೆಯಾದವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸದೆ ಇದ್ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆಗಾರನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು. 43 ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಎತ್ತರವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಚೆರ್; ಗಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ರಾಮೋತ್; ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಲಾನ್.

ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ
44 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. 45 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
46 ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಭಾಗದ ಬೇತ್ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಸಮೂಹವು ಸೇರಿಬಂದಿದಾ್ದಗ ಮೋಶೆಯು ಈ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಮೋರಿಯನಾದ ಸೀಹೋನ್ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ.
(ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ
ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.) 47 ಸೀಹೋನನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು,
ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾದ ಓಗನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ತಮ್ಮ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮೋರಿಯರಾದ ಈ ಇಬ್ಬರು
ರಾಜರುಗಳು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
48 ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಸೀಯೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದ ತನಕ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಯದೆ. 49 ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜೋಡರ್ನ್ ತಗು್ಗ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ಆವರಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಇದರ ಮೇರೆ ಮೃತು್ಯ ಸರೋವರದ ತನಕವೂ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ತನಕವೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೋಶೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಾನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಹೇಳುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ

ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸುವವರಾಗಿರಿ. 2 ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ
ಸೀನಾಯಿ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. 3 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಇಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತರಾಗಿರುವ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. 4 ಆ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. 5 ಆದರೆ ನೀವು
ಬೆಂಕಿಗೆ ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಏರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು
ನಿಮಗೂ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

6 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು:
7 ‘ನೀವು ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸಬಾರದು.
8 ‘ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಕಾಶದ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ
ನೀರಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾವ ವಸು್ತಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 9 ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಮತು್ತ ಅದರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನನ್ನ ಜನರು
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದನು್ನ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರನು್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ
ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. 10 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ ಸಾವಿರ
ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
11 ‘ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯ
ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು. ಯಾರಾದರೂ ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
12 ‘ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 13 ವಾರದ ಆರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಿರಿ. 14 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು.
ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸೇವಕರು, ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಯರು ಕೆಲಸಮಾಡದೆ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. 15

ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದು್ದ.
16 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. ನೀವು ಇದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವಿರುವುದು.
17 ‘ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು.
18 ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು.
19 ‘ಕದಿಯಬಾರದು.
20 ‘ಇತರರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.
21 ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಆಶಿಸಬಾರದು. ಅವನ
ಮನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಹೊಲವನಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಲಿ ದನವನಾ್ನಗಲಿ
ಕತೆ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಆಶಿಸಬಾರದು!’”

ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರಿದರು
22 ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವೆಲಾ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬೆಂಕಿ, ಮೋಡ ಮತು್ತ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೊಳಗಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
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ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆತನು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಏನನೂ್ನ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

23 “ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರು, ಕುಲಪ್ರಧಾನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
24 ‘ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಪ್ರತಾಪವನೂ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಆತನು
ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೊಡನೆ ಸ್ವತಃ
ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವನು ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ
ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು. 25 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ನಾವು ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವೆವು. ಆ ಭಯಂಕರವಾದ ಬೆಂಕಿಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ದಹಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಸಾಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 26

ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ನುಡಿಯನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ
ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
27 ಮೋಶೆಯೇ, ನೀನು ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ನಾವು ನಿನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆವು.’

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ
28 “ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ನನೊ್ನಡನೆ

ಹೀಗೆಂದನು: ‘ನಿನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೇ. 29 ಆದರೆ ಅವರು ಆಲೋಚಿಸುವ
ರೀತಿಯನು್ನ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಶುಭವಿರುವುದು.

30 “‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ಗುಡಾರಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸು. 31 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಾನು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು.’

32 “ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿ. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು
ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಶುಭವನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ದೊರಕಿದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ.

ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ

“ನಿಮ್ಮದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಲೆಂದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. ನೀವು ವಾಸಮಾಡಲು

ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಿರಿ. 2 ನೀವೂ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಜೀವಿಸುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಕೊಡುವ
ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ
ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲ
ಶುಭವಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಾಗುವವು. ನೀವು ನೆಲೆಸುವ
ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಫಲಭರಿತವಾಗುವುದು.

4 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ
ದೇವರು. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ! 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 6 ನಾನೀಗ ಕೊಡುವ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನು್ನ ಕಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ, ನೀವು
ಮಲಗಿರುವಾಗ, ಎದಾ್ದಗ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
8 ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಇವು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಜ್ಞಾಪಕ ಹುಟಿ್ಟಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. 9 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬರೆಯಿರಿ.

10 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಇಸಾಕನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಆ ದೇಶವನು್ನ

ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅದರಲಿ್ಲರುವ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನು್ನ
ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 11 ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಡದ ಉತ್ತಮ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮನೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ತೋಡದಿರುವ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನೆಡದಿರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಗಳನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದಗ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದನಲಾ್ಲ? 13

ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ; ಅನ್ಯ ದೇವರ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಕೂಡದು. 14 ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಬಾರದು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವನು. ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಈ
ಲೋಕದಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವನು.

16 “ಮಸಾ್ಸದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಆತನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. 17 ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. 18

ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ, ಸರಿಯಾದವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲವಾಗುವುವು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 19 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೊರಗಟು್ಟವಿರಿ.

ದೇವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು
20 “ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನ

ಕೇಳಬಹುದು: ‘ಯೆಹೋವದೇವರು ನಮಗೆ ನಾ್ಯಯವಿಧಿ,
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತಾ್ತನೆ. ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?’ 21 ಆಗ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು: ‘ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. 22

ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನೂ್ನ ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ
ಪರಿವಾರದವರನೂ್ನ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಬಾಧಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
24 ಈ ಉಪದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಾವು
ಗೌರವಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಆಗ ಇಂದಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 25 ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಇಡೀ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ನಾವು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ನಾವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದೆವೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.’

ಇಸೆ್ರೕಲ್, ದೇವಜನಾಂಗ

“ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವನು. ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು,

ಅಮೋರಿಯರು, ಕಾನಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಎಂಬ ಏಳು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ
ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊರಗಟು್ಟವನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಬೇಡಿ. 3 ಅವರೊಳಗಿಂದ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ
ಅವರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸದಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವರು.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡುವರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಗನೆ ನಾಶಮಾಡುವನು.
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ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿರಿ
5 “ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಕೆಡವಿಹಾಕಿ

ನೆಲಸಮಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಸಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಬೇಕು; ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು. 6

ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 7

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಯಾಕೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? ನೀವು ದೊಡ್ಡ
ಜನಾಂಗವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ
ಜನಾಂಗವೇ. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು; ಫರೋಹನ
ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ.

9 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ
ದೇವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡಬಹುದು. ಆತನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರುತಾ್ತನೆ. ಈ ಪಿ್ರೕತಿ, ಕರುಣೆಗಳು ಸಾವಿರ
ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವವು. 10 ಆದರೆ ಆತನು
ತನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ತನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ
ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ನಿಧಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

12 “ನೀವು ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಾದರೆ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು; 13 ಮತು್ತ ಆತನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗವು ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ ಬೆಳೆಯು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಧಾನ್ಯ, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ
ಈಯುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳೆಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವವು.

14 “ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ
ಹಸುಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವವು. 15 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಲಾ್ಲ ತರದ
ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವವು. 16 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು.
ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಾರದು. ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಕೂಡದು! ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ ಉರುಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನ
17 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ

ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಇವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಹೊರಡಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.’ 18 ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆತನು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ.
ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅದೇ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸುವನು.

20 “ನಿಮಿ್ಮಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರು ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ಅವರ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವನು. 21 ಅವರಿಗೆ
ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಭಯಂಕರನೂ ಮಹಾ
ದೇವರೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 22 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ

ಜನಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೇ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವನು. ಯುದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅವರು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. 24 ಅವರ ರಾಜರನು್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ಹೆಸರು
ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯಲಾರರು.
ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುವಿರಿ.

25 “ಅವರ ದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ
ಉರುಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 26 ಅಂಥ
ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರಲೂಬಾರದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಸಲೂಬಾರದು; ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವೂ
ಅವುಗಳಂತೆಯೇ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ.

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ

“ನಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು

ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ನಡೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು; ನೀವು
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ
ಬಳಿಕ ಮನ್ನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗಿದನು. ಇದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ
ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ
ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕದೆ ಯೆಹೋವನ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ
ಬದುಕುವರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.
4 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು
ಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 5 ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದನು. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವತಿರ್ಸಿದನು.

6 “ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಗೌರವಿಸಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮವಾದ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವುದು. ನೀರು ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಹರಿದುಬರುವುದು. 8 ಆ ದೇಶವು ಗೋಧಿ,
ಜವೆಗೋಧಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳು, ಅಂಜೂರ, ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಗುವವು. 9

ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತಿನು್ನವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲಾ್ಲ
ನಿಮಗಿರುವುದು. ಅಲಿ್ಲಯ ಕಲು್ಲಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ
ನೀವು ತಾಮ್ರವನು್ನ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯುವಿರಿ. 10 ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಆಹಾರ ಇರುವುದು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ
11 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡದಂತೆ

ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಾನು ಕೊಡುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. 12 ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ
ಆಹಾರವಿರುವುದು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ವಾಸಿಸುವಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡು ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರಕುವವು ಮತು್ತ ನೀವು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. 14 ಆಗ
ನೀವು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಸೊಕಿ್ಕನ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 15 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಂಕರವಾದ
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ಆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ನಡೆಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ವಿಷದ ಹಾವುಗಳು,
ಚೇಳುಗಳು ಇದ್ದವು. ನೆಲವು ಕಾದಿದು್ದ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು
ಸಿಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದನು. 16 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನೋಡಿಲ್ಲದ ಮನ್ನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಭರಿತವಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
17 ‘ಇವೆಲಾ್ಲ ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿಂದ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಾವು ಪಡೆದೆವು’ ಎಂದು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಇವೆಲಾ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನೇ ನಿಮಗೆ
ಶಕಿ್ತ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಉದೆ್ದೕಶವೇನಾಗಿತು್ತ? ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ.

19 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿ.
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ;
ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ನಾಶವಾಗುವಿರಿ. 20 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ನೀವೂ ಅವರಂತೆ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗಿರುವನು

“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಮಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಿರಿ.

ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ; ಅದರ ಗೋಡೆಗಳು
ಆಕಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ; 2 ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅನಾಕ್ಯರು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ಎಂದು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದ
ಗೂಢಚಾರರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ‘ಅನಾಕ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲಾರರು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಆತನು
ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ
ನಾಶಪಡಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ಇದು ನೆರವೇರುವುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

4 “ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವನು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ನಾವು
ನೀತಿವಂತರಾಗಿದುದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದನು’ ಎಂದು
ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಹು
ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು. 5

ನೀವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ನೀವು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಇಸಾಕನಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಕೊಡುವನು. ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನೀವು
ಹಠಮಾರಿಗಳು.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ
7 “ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದ್ದನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಂದಿನಿಂದ
ಈ ದಿನದ ತನಕವೂ ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿರುವಿರಿ. 8 ನೀವು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸೀನಾಯ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಹಳ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 9 ನಾನು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿದೆ್ದನು.
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆ
ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ನಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಕಳೆದೆನು. ನಾನು ಅನ್ನವನಾ್ನಗಲಿ
ನೀರನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಬರೆದು ನನಗೆ

ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಸಮೂಹವಾಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿದಾ್ದಗ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಬರೆದಿದ್ದನು.

11 “ಹಾಗೆ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ‘ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿತಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ
ತಾವೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ತಮಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 “ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನಾನು ಈ ಜನರನು್ನ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳು. 14 ಇವರನು್ನ
ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಯಾರೂ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು
ನಿನಿ್ನಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಹಾಜನಾಂಗವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಬಂಗಾರದ ಬಸವ
15 “ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೆನು. ಅದು

ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುತ್ತಲಿತು್ತ ಮತು್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. 16 ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬಸವನನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಿ್ದರಿ. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅಷು್ಟ
ಬೇಗನೇ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಿ್ದರಿ. 17 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದೆನು. 18 ಆಮೇಲೆ ನಾನು
ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬೋರಲ
ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪಾಪಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 19

ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ನಾನು ಹೆದರಿದೆ್ದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವಷ್ಟರ ತನಕ ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಆತನು ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನು
ಆರೋನನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವಷು್ಟ ಕೋಪೋದಿ್ರಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ನಾನು
ಅವನಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 21 ನೀವು ಮಾಡಿದ ಬಂಗಾರದ
ಬಸವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಒಡೆದು ಧೂಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಆ
ಧೂಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟೆ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮನಿ್ನಸಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಬಿನ್ನಹ
22 “ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಬೇರಾ, ಮಸಾ್ಸ ಮತು್ತ

ಕಿಬೊ್ರೕತ್ಹತಾವಾಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದರಿ. 23 ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಡಲು ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು
ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 24 ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.

25 “ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು
ಬೋರಲಬಿದು್ದ ಆತನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿಮಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 26 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ನೀನು ನಾಶಮಾಡಬೇಡ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗ. ನಿನ್ನ
ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೊರತಂದಿರುವೆ. 27 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ,
ಇಸಾಕನಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ. ಇವರು ಎಷು್ಟ ಹಠಮಾರಿಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.
ಅವರ ಪಾಪಮಾಗರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಪಾಪಗಳನಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಬೇಡ. 28

ನೀನು ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಕೊಟ್ಟರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು, “ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲು
ಅಸಮಥರ್ನಾದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹತಮಾಡಲು ಕೊಂಡೊಯಿ್ದದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 29 ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ
ಬಲಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿರುವೆ.’

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ 8:16 131 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ 9:29
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ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು

“ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳಂತೆಯೇ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡು.
ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು

ಮರದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡು. 2 ನೀನು ಒಡೆದುಹಾಕಿದ
ಮೊದಲಿನ ಕಲು್ಲ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪದಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದನೋ ಅದೇ ಪದಗಳನು್ನ ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಮರದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 “ನಾನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ಎರಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದೆನು. 4 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಇದರಲೂ್ಲ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದಾ್ದಗ
ಆತನು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳೇ ಇವು. 5 ನಾನು
ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೊಳಗಿಟೆ್ಟನು. ಆ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳು ಈಗಲೂ ಇವೆ.”

6 (ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾಕಾನ್ಯರ ಬಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿ ಮೋಸೇರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆರೋನನು ಸತು್ತಹೋದದು್ದ ಮತು್ತ
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ. ಆರೋನನ ಬದಲಿಗೆ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಯಾಜಕನಾದನು. 7 ಆಮೇಲೆ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಮೋಸೇರದಿಂದ ಗುದೊ್ಗೕದ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಗುದೊ್ಗೕದದಿಂದ ಯೊಟಾ್ಬತ ಎಂಬ ನದಿಗಳುಳ್ಳ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿದರು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೇರೆ
ಕುಲಗಳವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಯಾಜಕರ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ಆಶೀವಾರ್ದ ವಚನಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು
ಮಾಡಿದರು. 9 ಹೀಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ದನದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಇದು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನ.)

10 “ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾರಿಯೂ ನಾನು ನಲವತು್ತ ದಿನ
ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ್ದನು. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಆಲೈಸಿದನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸು; ನಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ
12 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು

ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇನು? ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಆತನ
ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

14 “ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಯೆಹೋವನದೇ, ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೂ
ಯೆಹೋವನದೇ. ಈ ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ
ದೇವರಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. 15 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಎಷು್ಟ ಪಿ್ರೕತಿಮಾಡಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂತಾನದವರಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತನ್ನ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು; ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗದವರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀವು
ಇಂದಿಗೂ ಆತನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 17 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು. ಆತನು ದೇವರುಗಳ ದೇವರೂ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮಹಾದೇವರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಕಾರನೂ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೂ ಒಂದೇ. ಆತನು ತನ್ನ ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಲಂಚ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನಲ್ಲ. 18 ಅನಾಥಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ
ಆತನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಪರದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಆತನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ
ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಾ್ತನೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರದೇಶಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವೂ ಸಹ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದಿ್ದರಿ.

20 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ
ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗದಿರಿ.
ವಾಗಾ್ದನ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಮಾಡಿರಿ. 21 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸು್ತತಿಸಬೇಕು. ಆತನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ

“ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಆತನು
ಹೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ,
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ

ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. 2 ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿರಿ. ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ
ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಆತನು ಎಂಥಾ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ
ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4

ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅವರ ಕುದುರೆ ರಥಗಳಿಗೂ
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದುದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಅವರು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ನೀವು ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರುವತನಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು, ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 6 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಎಲೀಯಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ದಾತಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯು ಬಾಯಿ
ತೆರೆದು ಅವರನು್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅವರ ಗುಡಾರವನು್ನ,
ಸೇವಕರನು್ನ, ಅವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದವರು
ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7 ಆತನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಮಹಾಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ.

8 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಗ ನೀವು ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ;
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 9 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ. ಆ ದೇಶವು ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ. ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 10 ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿರುವ ದೇಶವು
ನೀವು ಹೊರಟುಬಂದ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಂತಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಹಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಬಳಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ನಿಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಹಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ಹಾಯಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
11 ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ದೊರಕಲಿರುವ ಭೂಮಿ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ಅದು ಬೆಟ್ಟತಗು್ಗಗಳ ಪಾ್ರಂತ್ಯ; ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತೊಯಿಸುತ್ತದೆ. 12 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತನೆ. ಆ ದೇಶವನು್ನ ವಷರ್ದ
ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪರಿಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.

13 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ 14 ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಾನು
ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹಿಂಗಾರು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತಕ್ಕ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ, ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವಿರಿ. 15 ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಹುಲುಸಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವು
ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾಗಿರುವುದು.’

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸೇವೆಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಡಿ. 17 ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು; ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಆಗ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯ
ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನು ಕೊಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಊಟಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವಿರಿ.
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18 “ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುವುದು.
19 ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ. ಅವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ, ಏಳುವಾಗ ನೀವು
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಇರಬೇಕು. 20 ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮತು್ತ ನಿಲುವುಗಳ ಮತು್ತ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯಿರಿ. 21 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಆಗ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ. ಆಕಾಶವು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷು್ಟ ಕಾಲವಿರುವುದೋ ಅಷು್ಟಕಾಲ ನೀವು
ಬದುಕುವಿರಿ.

22 “ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಿ. 23 ಆಗ ನೀವು
ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು
ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವೆನು. ಆ ಜನಾಂಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು
ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದು್ದ. 24 ನೀವು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವ ಭೂಮಿಯೆಲಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ದಕ್ಷಿಣದ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಉತ್ತರದ ಲೆಬನೋನಿನ ತನಕ, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯಿಂದ ಪಶಿ್ಟಮದ ಭೂಮಧ್ಯಸಮುದ್ರ ತೀರದ ತನಕ
ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದೆ. 25 ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ನೀವು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

ಆಶೀವಾರ್ದ ಅಥವಾ ಶಾಪ: ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆರಿಸುವಿಕೆ
26 “ಈ ಹೊತು್ತ ನೀವು ಆಶೀವಾರ್ದವನಾ್ನಗಲಿ ಶಾಪವನಾ್ನಗಲಿ

ಆರಿಸಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು
ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಆತನಿಂದ ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವಿರಿ. 28 ಆದರೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಶಾಪವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿರಿ. ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೆಹೋವನ
ಮಾಗರ್ದ ಕುರಿತೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಕುರಿತಲ್ಲ.

29 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವನು. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆಶೀವಾರ್ದ ವಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿಯಿರಿ. ಅನಂತರ ನೀವು ಎಬಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪವಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿಯಿರಿ.
30 ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲಿ್ಲವೆ. ಇವು
ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲವೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲವೆ. ಗಿಲಾ್ಗಲ್
ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಓಕ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಇವು ದೂರವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. 31 ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದೇ. 32 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ

“ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಜೀವಿಸುವವರೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ

ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 2

ಈಗ ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಆ ಜನರ
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಎತ್ತರವಾದ
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಸುರಾಗಿರುವ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ
ಇರುತ್ತವೆ. 3 ನೀವು ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿ,
ಅವರ ಸಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆಡವಬೇಕು. ಅವರ ಅಶೇರ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.

4 “ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ

ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಹೆಸರಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಆತನ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು. ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 6 ಅಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ದಶಾಂಶವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ನೀವು ಕೊಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳ
ಚೊಚ್ಚಲುಮರಿಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. 7 ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಅಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವನು. ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಆ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

8 “ನೀವು ಇನೂ್ನ ವಾಗಾ್ದನದ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ. 10 ನೀವು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು; ನೀವು ಅಲಿ್ಲ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಿರಿ. 11 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ಚೊಚ್ಚಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ, ದಶಾಂಶವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. 13

ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಡಿ.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳವರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನಿಮ್ಮ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿರಿ.

15 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜಿಂಕೆ,
ಟಗರು ಇತಾ್ಯದಿ ಶುದ್ಧ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಷು್ಟ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ
ಎಷು್ಟಬೇಕಾದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ಶುದ್ಧರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ಯಾರು
ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 16 ಆದರೆ ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು.

17 “ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು.
ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಧಾನ್ಯ, ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಪಾಲು; ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲು
ಇಟಿ್ಟರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳು, ನೀವು
ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟಿ್ಟದ್ದ
ವಸು್ತಗಳು. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಮತು್ತ ಆತನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂಪಾದಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ. 19 ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಈ ಊಟವನು್ನ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು
ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ.

20 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸಾ್ತರ
ಮಾಡುವನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಆತನು
ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರವಿರಬಹುದು.
ಆಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಂಸ ಊಟಮಾಡಲು ಆಸೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂಡಿನಿಂದಾಗಲಿ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದಾಗಲಿ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಕೊಂದು
ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಾನು ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ. ನಿಮಗೆ
ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ. 22 ಜಿಂಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಸಾರಂಗವನಾ್ನಗಲಿ ತಿನು್ನವಂತೆ ನೀವು ಈ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವವರೂ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವವರೂ ಈ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ಆದರೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ತವು ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆಧಾರ. ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಜೀವಕಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. 24 ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು. 25

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭ
ಉಂಟಾಗುವುದು.
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26 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ನೀವು ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಬಲಿಪೀಠದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 28 ಯೆಹೋವನು
ಕೊಡುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭ ಉಂಟಾಗುವುದು.

29 “ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನರನು್ನ
ನಿಮಗಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವನು. ಆ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಸುವಿರಿ. 30 ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ನೀವು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉರುಲಾಗುವರು; ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ‘ಆ ಜನರು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ
ಹಾಗೆ ನಾನೂ ಪೂಜಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ! 31 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಆ
ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ
ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ.

32 “ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ
ಏನೂ ಕೂಡಿಸಬಾರದು; ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆಯಬಾರದು.

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು

“ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲಿ ಕನಸಿನ ಅಥರ್
ಹೇಳುವವನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೊಂದು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ

ಮಾಡಿತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. 2

ಅವನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿತೋರಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ
ಅವನು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಬಹುದು. 3 ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು. 4 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು
ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 5 ಅಂಥ ಪ್ರವಾದಿ
ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳುವವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆಯಲು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನಲಾ್ಲ? ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

6 “ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಒತಾ್ತಯ
ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಾಗಿರಬಹುದು,
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಬಹುದು,
ಅಥವಾ ಆಪ್ತಗೆಳೆಯನಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಬಂದು, ‘ಬಾ, ನಾವು
ಬೇರೆ ದೇವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ’ (ಈ ದೇವರನು್ನ ನೀವಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವು ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರ
ದೇವರುಗಳು, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಹತಿ್ತರದವುಗಳಾಗಿವೆ; ಕೆಲವು
ದೂರದವುಗಳಾಗಿವೆ.) 8 ಎಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಲಹೆಗೆ ನೀವು
ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ; ಅವನಿಗೆ
ಕನಿಕರತೋರಬೇಡಿ; ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ;
ಅವನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. 9 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕು.
ನೀವು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಮೊದಲನೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದಾಸತ್ವದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದವನು
ಅವನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 11 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ
ಭಯವುಂಟಾಗಿ ಅಂಥಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದಾದರೊಂದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು.
13 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂದು
ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನಾವು
ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡೋಣ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. (ಈ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.)
14 ನೀವು ಇಂಥ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯವೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಮತು್ತ ಅಂಥ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ನೀವು
ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, 15 ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು; ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಅವರ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. 16 ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂದುಹಾಕಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗುವುದು. ಆ
ಪಟ್ಟಣವು ಕಲು್ಲಗಳ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಮತು್ತ
ಯಾರೂ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಬಾರದು. 17 ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸು್ತ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕೆ್ಕ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸಾ್ತರ ಮಾಡುವನು. 18 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು
ಹೇಳುವ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಜನರು

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕಳು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ನೀವು
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಕೂಡದು. 2

ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನರು. ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರ
3 “ಯೆಹೋವನು ಅಸಹ್ಯಪಡುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು

ತಿನ್ನಬಾರದು. 4 ನೀವು ಹಸು, ಕುರಿ, ಆಡು, 5 ಜಿಂಕೆ, ದುಪಿ್ಪ,
ಸಾರಂಗ, ಕಾಡುಕುರಿ, ಕಾಡುಮೇಕೆ, ಕಡವೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಆಡು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 6 ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವ ಮತು್ತ ಮೆಲುಕು
ಹಾಕುವ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 7 ಆದರೆ ಒಂಟೆ,
ಮೊಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲ ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗೊರಸು ಸೀಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವುಗಳು ಶುದ್ಧಪಾ್ರಣಿಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು. 8 ನೀವು ಹಂದಿಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಅವುಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಸೀಳಿವೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಮೆಲುಕು
ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ
ಆಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಂದಿಯ ಹೆಣವನೂ್ನ ನೀವು
ಮುಟ್ಟಬಾರದು.

9 “ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಪರೆ ಮತು್ತ ಈಜುರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವುದನು್ನ
ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 10 ಪರೆ, ಈಜುರೆಕೆ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವು ಅಶುದ್ಧ.

11 “ನೀವು ಶುದ್ಧಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 12 ಆದರೆ, ಗಿಡುಗ,
ರಣಹದು್ದ, ಕ ್ೌರಂಚ, 13 ಸಕಲವಿಧವಾದ ಹದು್ದ, ಗಿಡುಗಗಳು, 14

ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕಾಗೆಗಳು, 15 ಗೂಬೆಗಳು, ಸಣ್ಣಗೂಬೆಗಳು,
ಕಡಲಕಾಗೆ, 16 ಸಕಲವಿಧವಾದ ಗೂಬೆಗಳು, 18 ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು,
ಬಕಪಕ್ಷಿ, ಬಾವಲಿಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರಣ ತಿನ್ನಬಾರದು.

19 “ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಹುಳಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡಿ. 20 ಆದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.

21 “ಸತು್ತಬಿದ್ದ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯನಾ್ನಗಲೀ ತಿನ್ನಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ಊರಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅಥವಾ
ಆ ಸತ್ತ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಪರದೇಶಿಗೆ ಮಾರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು
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ತಿನ್ನಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ ಅದರ
ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿರಿ.

ದಶಮಾಂಶ
22 “ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು

ಅಂಶವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಡಿರಿ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂಡುಗಳ ಮತು್ತ ಮಂದೆಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 24 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವು
ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಾರದಷು್ಟ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ದಶಾಂಶವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ, 25 ದಶಾಂಶದ ಆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಾನೀಯಗಳನು್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿಮಾಡಿ ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಿಂದು ಸಂತೋಷಪಡಿ. 27 ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ
ಪಾಲುಕೊಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

28 “ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಿರಿ. 29 ಇದು
ಲೇವಿಯರಿಗಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ
ಬಡಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಪರದೇಶಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ವಿಧವೆಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಬಂದು ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾಗಲಿ.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಫಲಪಡಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಸಾಲಗಳನು್ನ ವಜಾಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ವಷರ್

“ಪ್ರತೀ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ
ಸಾಲಗಳನು್ನ ವಜಾಮಾಡಬೇಕು. 2 ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ಸಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸಾಲವನು್ನ

ವಜಾಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಂದ ಸಾಲ
ಹಿಂದೆ ಕೇಳಬಾರದು. ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಜಾ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದಾ್ದನೆ. 3

ಸಾಲಗಾರನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಾಲ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಬಡವರಾಗಿರಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಾ್ತನೆ. 5 ನೀವು
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಆತನ
ವಿಧಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 6 ಆತನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಲ
ಕೊಡಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣವಿರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಹಣ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಎಷೊ್ಟೕ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಳವು.

7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ವಾಸಿಸುವಾಗ ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಬಡವನಿರಬಹುದು. ನೀವು ಸಾ್ವಥರ್ರಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು. 8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಸಾಲಕೊಡಿರಿ.

9 “ಸಾಲ ವಜಾಮಾಡುವ ಏಳನೆಯ ವಷರ್
ಸಮೀಪವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡದೇ ಸಹಾಯ
ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರದು. ಅಂಥಾ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ. ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ

ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇರಬಾರದು. ನೀವು
ಆ ಬಡ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿರಿ.

10 “ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಷು್ಟ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷು್ಟ ಸಹಾಯಮಾಡಿ; ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು;
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. 11 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡಜನರು ಇರುತಾ್ತರೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಗುಲಾಮರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು
12 “ನೀವು ಹೀಬೂ್ರ ಮನುಷ್ಯನನೊ್ನೕ ಸಿ್ತ್ರೕಯನೊ್ನೕ ನಿಮ್ಮ

ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 13 ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ
ಬರೀಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. 14 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ
ಕೊಡಿರಿ. 15 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

16 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಅವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, 17 ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ
ನಿಲುವು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಹರಿತವಾದ ಸಾಧನದಿಂದ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು, ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಶಾಶ್ವತ ಗುಲಾಮನು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು. ಗುಲಾಮಳಿಗೂ ಇದು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

18 “ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಲಾ್ಲ ಎಂದು
ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಧರ್ಕೂಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರು ವಷರ್
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಫಲಪಡಿಸುವನು.

ಚೊಚ್ಚಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
19 “ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಹಟಿ್ಟಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮರಿಗಳು

ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವುಗಳು. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂಥಾ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು. ಮತು್ತ ಅಂಥಾ
ಕುರಿಮರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. 20 ಪ್ರತಿ ವಷರ್,
ಚೊಚ್ಚಲು ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು.

21 “ಆದರೆ ಆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ,
ಕುರುಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. 22 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಬೇಕಾದರೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದನು್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂದರೆ
ಶುದ್ಧರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಜಿಂಕೆಯನು್ನ, ಟಗರನು್ನ ತಿನ್ನಲು
ಯಾವ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆಯೋ, ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕೂ್ಕ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. 23 ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅದನು್ನ
ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

“ಅಬೀಬ್ ತಿಂಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 2

ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ದನವನಾ್ನಗಲಿ
ಆಡನಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3 ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ
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ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹುಳಿ ಬೆರೆಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ‘ಸಂಕಟದ ರೊಟಿ್ಟ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಂದ ತುಂಬಾ
ಅವಸರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರಿ! ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ
ಪಯರ್ಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಇಡೀ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯಾದರೂ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸುವ
ಹುಳಿಯು ಇರಬಾರದು. ಮತು್ತ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ
ನೀವು ವಧಿಸುವ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯೊಳಗೆ
ತಿಂದು ಮುಗಿಸತಕ್ಕದು್ದ.

5 “ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಯ್ಯಬಾರದು. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಸಸಾ್ಥನಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಪಶುವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ಕಾಲವನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 7

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನಕಾ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು. 8 ಆರು ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏನೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು.

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
9 “ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ

ದಿನದಿಂದ ಏಳು ವಾರಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಿ. 10 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುತಾ್ತನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅದರ
ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ವಾಸಸಾ್ಥನಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಜನರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನು್ನ,
ಅನಾಥರನು್ನ, ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
12 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
13 “ಕಣಗಳ ಕೆಲಸ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಗಳ ಕೆಲಸ

ಮುಕಾ್ತಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ,
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಪರದೇಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅನಾಥರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿರಿ. 15 ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಏಳು ದಿನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

16 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವೆಲಾ್ಲ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
ಮತು್ತ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 17

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ
18 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ

ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನೂ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದವರು ಇದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು; ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ನಾ್ಯಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. 19 ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರಿಂದ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಮಾರ್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಹಣವು ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ
ಕುರುಡುಮಾಡಿ ಅವರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಮಂದ ಮಾಡುವುದು. 20

ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ನಾ್ಯಯವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ದೇವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು
21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಗೆ
ಗೌರವವನು್ನ ತರುವಂಥ ಯಾವ ಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನೆಡಬಾರದು;
22 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ನೆಡಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಕಳಂಕ, ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನೕ ಬಲಿಕೊಡಿರಿ

“ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು
ಪಶುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಆಡುಕುರಿಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಅವು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ

ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿರಬೇಕು; ದೋಷಪೂರಿತ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆತನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೊರಕುವ ಶಿಕ್ಷೆ
2 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ

ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯೊಂದನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿ 3

ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಪೂಜಿಸುತಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ.
4 ಇಂಥಾ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ
ಅದು ಸತ್ಯವೋ ಸುಳೊ್ಳೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, 5 ಆ ಪಾಪಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಹೊರಗಿರುವ ಬಯಲಿಗೆ ಆ ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನೂ್ನ, ಪುರುಷನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. 6 ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ
ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅವರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಮಾತ್ರ ಅವರನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. 7 ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
ಮೊದಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ಬೇರೆಯವರು
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ
ಇದ್ದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯಗಳು
8 “ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಾಗದ ಕಷ್ಟದ

ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಬರುವವು. ಅವು ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ಮಧೆ್ಯ
ವಿವಾದವಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಜಗಳಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ
ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಈ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಇತ್ಯಥರ್ಮಾಡಿ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರು ಆರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 9 ಲೇವಿಕುಲದ ಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲರುವ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ
ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ
ಬಗೆಹರಿಯಲಾಗದ ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ಆಲೈಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ, 10

ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವರು.
ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತರೋ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಗೆ
ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೋ
ಅದನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 11 ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಯಾಜಕನಾಗಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಲಿ ಹೇಳಿದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ದುಷ್ಟನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. 13 ಈ
ದಂಡನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡದಿರುವರು.
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18

19

ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸುವ ರೀತಿ
14 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ

ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ‘ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲಿನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಬೇಕು’
ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 15 ಅಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ನೀವು ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಬೇಕು; ಪರದೇಶಸ್ಥನನು್ನ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಬಾರದು. 16 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಉಪಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಬಾರದು;
ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತರಿಸಬಾರದು; ಯಾಕೆಂದರೆ, ‘ನೀವು ಆ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲೇಬಾರದು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 17

ಅರಸನಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಪತಿ್ನಯರು ಇರಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಅರಸನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದಂತೆ
ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವರು. ರಾಜನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿ ತನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

18 “ರಾಜನು ರಾಜ್ಯವಾಳಲು ಆರಂಭಿಸುವಾಗ, ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತನಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಅವನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂತಿರ್
ಪದೇಪದೇ ಓದುತಿ್ತರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಲು
ಅವನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ
ತಾನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಅವನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಮುಖನಾಗದೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ
ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆಗ ರಾಜನೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಹುಕಾಲ ಆಳುವರು.

ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಜೀವನಾಧಾರ

“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ

ಬೇಯಿಸಿದ ಯಜ್ಞಶೇಷವೇ ಅವರ ಆಹಾರ. 2 ಬೇರೆ ಕುಲದವರಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಅವರ ಪಾಲು ಯೆಹೋವನೇ.

3 “ನೀವು ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದನವನಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಕೊಯಾ್ದಗ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಭುಜವನು್ನ, ಎರಡು ದವಡೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉದರ ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 4 ನಿಮ್ಮ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಥಮ
ಫಲವನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಲಿ್ಲ, ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಉಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರಿಂದ ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ.

6 “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೇವಿಯನಿಗೂ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಒಂದು ನಿಧಿರ್ಷ್ಟ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ,
ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಯಾವದೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರಬಹುದು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಯಾವುದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. 7 ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರಾದ
ಲೇವಿಯರಂತೆ ಈ ಲೇವಿಯನು ಸಹ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಬಹುದು. 8 ಆ ಲೇವಿಯನು ಇತರ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಪಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲನೂ್ನ
ಹೊಂದುವರು.

ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೀವಿಸಬಾರದು
9 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಜನರು ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಡೆಯಬಾರದು. ಅವರ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಪದ್ದತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. 10 ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಣಿಹೇಳುವವರ ಬಳಿಗಾಗಲಿ,
ಮಂತ್ರಗಾರರ ಬಳಿಗಾಗಲಿ ಬೇತಾಳಿಕರ ಬಳಿಗಾಗಲಿ, ಮಾಟಗಾರರ
ಬಳಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 11 ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ
ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಬೇತಾಳಿಕರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಮಾಟಗಾರರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸತು್ತಹೋದವನೊಡನೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಕೂಡದು. 12 ಇಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ
ಜನಾಂಗಗಳವರನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವನು. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿ
14 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಇತರ ಜನಾಂಗದವರನು್ನ

ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜನರು ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮತು್ತ
ಕಣಿ ಹೇಳುವವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಂಥಾ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರುವನು
ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 16 ನೀವು ಕೇಳಿದ
ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ನೀವು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸೀನಾಯಿ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಭಯಪಟಿ್ಟರಿ; ಪವರ್ತದಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ತತ್ತರಿಸಿದಿರಿ. ಆಗ ನೀವು, ‘ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ
ಮಾಡು. ನಾವು ತಿರುಗಿ ಆ ಮಹಾ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ ನೋಡದ
ಹಾಗೆ ಮಾಡು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ!’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

17 “ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅವರು
ಕೇಳುವ ವಿಷಯವು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. 18 ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ
ತರಹದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವನು ಅವರ
ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ
ವಿಷಯವನು್ನ ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 19 ಈ
ಪ್ರವಾದಿಯು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು. ಅವನು
ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.’

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ್ಗ
20 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ನಾನು ಹೇಳದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವೆನು ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಥಾ
ಸಂದಭರ್ಗಳು ಬಂದಲಿ್ಲ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಷು್ಟ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಬರಬಹುದು. ಅವರನೂ್ನ ನೀವು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. 21

‘ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೇಳಿದು್ದ ದೇವರ ಮಾತಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?’ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
22 ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ತಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು
ನೆರವೇರದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನದೆ
ಆದ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.

ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು

“ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಆತನು ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ

ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಸುವಿರಿ. ಅವರ ಮನೆಗಳನೂ್ನ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೀವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಂಥಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
2 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಾವನಾದರೂ
ಅಪಿ್ಪತಪಿ್ಪ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆ
ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬಹುದು.

4 “ಅಂಥಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ದೆ್ವೕಷವಿರಬಾರದು. 5 ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೊಂದಿಗೆ ಅಡವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯಲು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಒಂದು
ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯಲು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಾಗ ಅವನ
ಕೊಡಲಿಯು ಕಾವಿನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ
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ಬಡಿದು ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ಬೀಸಿದವನು ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. 6 ಆದರೆ ಆ ನಗರವು
ತುಂಬಾ ದೂರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತವನ
ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಅವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವನನು್ನ ಅವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಗರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರುವಂಥವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು; ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

8 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ವಿಸಾ್ತರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. 9 ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಆತನು
ವಿಸ್ತರಿಸುವನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಯನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು
ಯಾವ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೋಷಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯ ನಗರದೊಳಗೆ
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ 12 ಅವನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಆ
ಆಶ್ರಯನಗರದೊಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದುತಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನ
ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು, ಕೊಲೆಗಾರನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು.
13 ನೀವು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಶುಭವಾಗುವುದು.

ಆಸಿ್ತಯ ಮೇರೆಗಳು
14 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಕಲು್ಲಗಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ

ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು ನೆಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಗಡಿಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿದೆ.

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
15 “ಒಬ್ಬನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು

ಅಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಬಾರದು. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಎರಡು
ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರಬೇಕು.

16 “ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನಗೆ ಹಾನಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಸುಳು್ಳಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾಗ, 17 ಆ ಪ್ರಕರಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಿಬ್ಬರೂ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಕಾಯರ್ತತ್ಪರರಾಗಿರುವ ಯಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ
ಕಾಣಬೇಕು. 18 ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿಯವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ 19 ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವನು
ಸುಳಾ್ಳಡಿದ್ದನೋ, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 20 ಇದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ
ಅಂಥಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 “ಅಪರಾಧ ಎಷು್ಟ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವುದೋ ಅಷೆ್ಟೕ
ಭಯಂಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು
ಬೇಸರಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಬ್ಬನು ಪಾ್ರಣಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ
ಪಾ್ರಣವೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲು್ಲ, ಕೈಗೆ ಕೈ,
ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲು ಎಂಬ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳು

“ನೀವು ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಅವರ ರಥಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ ಸೈನ್ಯಬಲವನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು

ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದವನು
ಆತನೇ.

2 “ನೀವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟುನಿಂತಾಗ ಯಾಜಕನು ಸೈನಿಕರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: 3 ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ. ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು. ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು.’

5 “ಆ ಲೇವಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವನು
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರೆ ಅವನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ಫಲಗಳು
ಬೇರೊಬ್ಬನ ಪಾಲಾಗುವುದು. 7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ
ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೆಣ್ಣನು್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಲಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರೆ
ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

8 “ಆ ಲೇವಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವನಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಸೈನಿಕರೂ
ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.’ 9 ಲೇವಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ
ಅವರು ತಮಗೆ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

10 “ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಹೋದಾಗ,
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ‘ಶಾಂತಿಸಂಧಾನಕೆ್ಕ’ ಕರೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 11

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಧಾನವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಶಾಂತಿಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಕಾದಾಡಲು ಬಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 13

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದ
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. 14 ಹೆಂಗಸರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಉಪಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 15 ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಬಹುದೂರವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಸಿಸಲಿರುವ
ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು.

16 “ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 17 ನೀವು ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಅಮೋರಿಯರನು್ನ,
ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹತೆ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆ. 18 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಬಾರದು.
ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಆದರೆ ಕಡಿಯಬಾರದು. ಅವು
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲ್ಲವಲಾ್ಲ? ಅವು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ? 20 ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡದ ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು
ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹ ಪತೆ್ತಯಾದರೆ

“ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆ

ಮಾಡಿದು್ದ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 2 ಆಗ ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ನಾಯಕರು ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
ಆ ಶವದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಅಳೆಯಬೇಕು. 3
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22

ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವು ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶವಕೆ್ಕ
ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಾಯಕರು ಮತು್ತ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ಎಂದೂ ಕರು ಈಯದ,
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸದ ಒಂದು ಹಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4

ಹರಿಯುವ ನೀರಿರುವ ತಗಿ್ಗಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ತಗು್ಗ
ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವಾಗಿರಬಾರದು ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಸಸಿಯೂ ನೆಟಿ್ಟರಬಾರದು. ಅಲಿ್ಲ ಊರ ಹಿರಿಯರು ಆ ಹಸುವಿನ
ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು. 5 ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಜನರನು್ನ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಆರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಎಲಾ್ಲ ವಾಗಾ್ವದಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನೇ
ಇತ್ಯಥರ್ಮಾಡುವನು. 6 ಕೊಲೆಯಾದವನ ದೇಹದ ಸಮೀಪವಿರುವ
ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 7 ಆ ಹಿರಿಯರು
ಹೀಗೆನ್ನಬೇಕು: ‘ನಾವು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. 8

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರುವೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ
ಜನಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು;
ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾರಣರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಡ!’ 9

ಹೀಗೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹದಿಂದ ದೋಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿರಿ.

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
10 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ದೇವರ

ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಿರಿ. 11 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ
ಸುಂದರಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ 12 ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗುರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಆಕೆಯು
ತನ್ನ ಸೆರೆವಾಸದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್
ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀನು ಆಕೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ವರಿಸಿ ಗಂಡನಾಗಬಹುದು. ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವಳು. 14 ಆಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೆ
ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗುವಂತೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮಾರಬಾರದು.
ಆಕೆಯನು್ನ ಗುಲಾಮಳಂತೆ ನೋಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.

ಹಿರಿಯ ಮಗನು
15 “ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ

ಒಬಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಅವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದು. ಆ
ಇಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವರು. ಹಿರಿಮಗನು ತಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸದ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರೆ, 16 ಆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲುಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. 17 ತಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ಇರುವ
ಹೆಂಡತಿಯ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಅವನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಆ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಾಲು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹಕು್ಕ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

ವಿಧೇಯರಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ
18 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಠಮಾರಿಯಾದ ಅವಿಧೇಯ

ಮಗನಿರಬಹುದು. ಈ ಮಗನು ತಂದೆಯ ಮಾತನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯ
ಮಾತನಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳದವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, 19 ಆಗ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಆ ಮಗನನು್ನ
ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಬರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
20 ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನಮ್ಮ ಮಗನು
ಹಠಮಾರಿಯೂ ಅವಿಧೇಯನೂ ಆಗಿರುತಾ್ತನೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳೊಂದನೂ್ನ ಅವನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳವಾಗಿ
ತಿಂದು ಕುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.’ 21 ಆಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಸೇರಿ ಆ
ಮಗನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು.

ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ನೇತು ಹಾಕುವ ಬಗೆ್ಗ
22 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ

ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ
ನಂತರ ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಒಂದು ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗುಹಾಕಿದರೆ 23

ಇಡೀ ರಾತಿ್ರ ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಶರೀರ ನೇತಾಡುವಂತೆ
ಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವನ ಶವವು ಹೂಳಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ ತೂಗುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ
ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಹೊಲಸು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.

ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು

“ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕಟಿ್ಟರುವ ದನವಾಗಲಿ ಕುರಿಯಾಗಲಿ
ಹಗ್ಗ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಅದನು್ನ
ನಿಲರ್ಕ್ಷಿಸದೆ, ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ಅದರ ಧಣಿಯ ಬಳಿಗೆ

ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಆ ಪಶುವಿನ ಧಣಿ ಯಾರೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ
ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದರ ಧಣಿಯು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ
ತನಕ ನೀವು ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. 3 ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನ ಕತೆ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಬಟೆ್ಟಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

4 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕತೆ್ತಯಾಗಲಿ ಹಸುವಾಗಲಿ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ನೋಡದಂತೆ ಹೋಗದೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಏಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

5 “ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸರ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಗಂಡಸು
ಹೆಂಗಸರ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ.

6 “ನೀವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲಾಗಲಿ
ಮರದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ತಾಯಿ
ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಮೊಟೆ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡಾಗ ನೀವು ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. 7 ನೀವು ತಾಯಿಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮರಿಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು
ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಶುಭವಾಗುವುದು.

8 “ನೀವು ಮನೆ ಕಟು್ಟವಾಗ ಅದರ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಧರ್ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆಹೋದರೆ
ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸಾವಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ.

9 “ನೀವು ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ ಒಂದೇ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಬೆಳೆಯದೆ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋಗುವುದು.

10 “ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಹಸುವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ನೆಲವನು್ನ
ಉಳಬಾರದು.

11 “ನಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ನೇಯ್ದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡಬಾರದು.

12 “ನೂಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳ
ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
13 “ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ

ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ
ಆಕೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ, 14 ‘ನಾನು ಈಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದಾಗ
ಈಕೆಯು ಕನೆ್ಯಯಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು’ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸಿದರೆ, 15

ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯು
ಕನಿ್ನಕೆಯಾಗಿದ್ದಳೆಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಬೇಕು. 16 ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಬೇಡವೆನು್ನತಾ್ತನೆ. 17 ಅವನು ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. “ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪುರುಷ
ಸಂಪಕರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಗುರುತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. 18 ಆಗ ಊರಿನ
ಹಿರಿಯರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. 19 ಹಿರಿಯರು
ಅವನಿಂದ ನಲವತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವನು
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23

24

ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿಯೇ ಬಾಳಬೇಕು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನೆ ಮಾಡಬಾರದು.

20 “ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಗಂಡನು ಆಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದು್ದ
ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆತಾಯಂದಿರ ಬಳಿ ಆಕೆಯು
ಪುರುಷ ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದವಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪುರಾವೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ 21 ಊರಹಿರಿಯರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಆಕೆಯ
ತಂದೆಯ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ಊರಜನರು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿದಾ್ದಳೆ; ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ವೇಶಾ್ಯವೃತಿ್ತ ನಡಿಸಿದಾ್ದಳೆ. ಅಂಥಾ
ಪಾಪವನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು
22 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ಆ
ಕೆಡುಕನು್ನ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

23 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯೊಬ್ಬಳನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿ ಅವಳನು್ನ ಕೂಡಿದರೆ, 24 ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿರುವ
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ನೀವು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಡುಕನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

25 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿರುವ
ಕನಿ್ನಕೆಯೊಬ್ಬಳನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರವಾಗಿ
ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 26 ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವು
ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅಹರ್ಳಾಗುವಂಥ
ಕಾಯರ್ವೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಂತೆಯಷೆ್ಟೕ. 27 ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾದ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಕೆಯು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಾರದು.

28 “ಒಬ್ಬನು ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಕೂಡುವುದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕಂಡರೆ
29 ಅವನು ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಾರದು.

30 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೂಡಿ ತಂದೆಗೆ
ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವಾರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರು

“ಜನನಾಂಗದ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಲಿ
ಜನನಾಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ

ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು. 2 ಒಬ್ಬನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು
ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ದೇವಾರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಸೇರಕೂಡದು. ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು.

3 “ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಾಗಲಿ ಮೋವಾಬ್ಯರಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಕೂಡದು. ಅವರ ಸಂತತಿಯ ಹತ್ತನೆಯ
ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದು. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಅವರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ ನೀರನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲು ಅವರು
ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೆಸಪೊಟೋಮಿಯದಿಂದ ಬಿಳಾಮನನು್ನ
ಕರೆಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಪಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಶಾಪವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು. 6

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಮೋವಾಬ್ಯರೊಂದಿಗಾಗಲಿ ನೀವು
ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹತ್ವದಲಿ್ಲರಬಾರದು.

7 “ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸಬಾರದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸಬಾರದು,
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದಿ್ದರಲಾ್ಲ. 8 ಎದೋಮ್ಯರ
ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಮೂರನೆ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಬೇಕು
9 “ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದಲೂ ನೀವು
ದೂರವಾಗಿರಿ. 10 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರಾತಿ್ರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನವಾದರೆ
ಅವನು ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಬೇಕು. 11

ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ ಅವನು ಸಾ್ನನಮಾಡಿ ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗಿದ
ಬಳಿಕ ಪಾಳೆಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬರಬಹುದು.

12 “ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬಹಿದೇರ್ಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು
ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಣು್ಣ
ಅಗೆದು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿ ತೋಡಲೂ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಖಾಲಿ
ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲೂ
ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. 14 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲೂ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಳೆಯವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಸನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವನು.

ಇತರ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು
15 “ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮನು ತನ್ನ ಧಣಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಓಡಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅವನ ಧಣಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬಾರದು. 16

ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ
ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ತೊಂದರೆಕೊಡಬಾರದು.

17 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗಂಡಸಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗಲಿ ದೇವಸಾ್ಥನದ
ವೇಶೆ್ಯಯಾಗಬಾರದು. 18 ಸೂಳೆತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ವಾಸಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಾರದು. ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಹೊತು್ತಕೊಂಡ
ಹರಕೆಯನು್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಪೂರೈಸಕೂಡದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮಾರುವವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ; ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳ ಆದಾಯದಿಂದ
ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

19 “ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ
ವಸೂಲು ಮಾಡಬಾರದು. 20 ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಬಡಿ್ಡಗೆ ಸಾಲ
ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದವನಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಿಗೆ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಸಾಲ ಕೊಡಬಾರದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ
ನೆಲೆಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲೂ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ
ಅದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಸಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಾಪಮಾಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22

ನೀವು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಪಾಪಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನೀವು ಹರಕೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು.

24 “ಒಬ್ಬನ ತೋಟದೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಿನಿ್ನ. ಆದರೆ ನೀವು
ಮಕ್ಕರಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. 25 ಒಬ್ಬನ
ಧಾನ್ಯದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಯಿಂದ ಹೊಸೆದು ತಿನು್ನವಷು್ಟ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು;
ಆದರೆ ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಯಿದು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಯ್ಯಬೇಡಿ.

“ಒಬಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ,
ಅವಳಲಿ್ಲ ನಾಚಿಕೆಕರವಾದದೆ್ದೕನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು
ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಾ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕಿ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ

ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2 ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
3 ಆಕೆಯ ಹೊಸ ಗಂಡನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೆ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ
ಆಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ
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ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯು ಅಶುದ್ಧಳಾದಳು.
ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮದುವೆಯಾದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಂಥ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.

5 “ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಬಾರದು; ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಬಾರದು. ಒಂದು ವಷರ್ ಅವನು ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು.

6 “ಒಬ್ಬನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಎರವಲಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಅವನ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಒತೆ್ತಯಾಗಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನ ಆಹಾರವನೆ್ನೕ
ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು.

7 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಮಾರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನನು್ನ
ಸಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ಅಂಥಾ ಪಾಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

8 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು
ಹೇಳುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಜಕರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. 9 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಟುಬಂದಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಮಿಯಾರ್ಮಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.

10 “ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಒತೆ್ತಯಾಗಿ
ವಸು್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. 11

ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಸು್ತವನು್ನ ಒತೆ್ತಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವನು. 12 ಅವನು ಬಡವನಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಕಂಬಳಿಯನೆ್ನೕ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಅದನು್ನ ರಾತಿ್ರ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 13 ಪ್ರತೀ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ರಾತಿ್ರ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಇರುವುದು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಗಣನೆಗೆ ತರುವನು.

14 “ಬಡವನಾಗಿರುವ ದಿನಕೂಲಿಯವನಿಗೆ ಮೋಸ
ಮಾಡಬಾರದು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಪರದೇಶಸ್ಥನಾಗಿರಬಹುದು. 15 ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗುವುದರೊಳಗೆ
ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಡು, ಅವನು
ಬಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಕೊಡುವ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ತನ್ನ
ಹಸಿವನು್ನ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಅವನ ಕೂಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. ಆಗ
ನೀನು ಪಾಪಮಾಡುವವನಾಗಿರುವೆ.

16 “ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಪಾಪ
ಮಾಡಿದವರಿಗೇ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

17 “ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಮತು್ತ ಅನಾಥರನು್ನ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಧವೆಯರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 18 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಡ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದು್ದದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.

19 “ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಮನೆಗೆ
ತರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತರಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅನಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಬಿಡಿರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಶುಭವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ
ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವಾಗ ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಯಿ
ಹುಡುಕಬಾರದು. ಬಿಟ್ಟ ಕಾಯಿಗಳು ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಊರಿನ
ಅನಾಥ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯವರಿಗೂ ಆಗುವುದು. 21 ನಿಮ್ಮ
ತೋಟದಿಂದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಉಳಿದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಡಿ; ಆ ಉಳಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳು
ಊರಲಿ್ಲರುವ ಅನಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಬಿಡಿರಿ. 22 ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದು್ದದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಗಾ್ವದವಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಅದನು್ನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಿ. ಅಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು

ತಪು್ಪ ಎಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸುವರು. 2 ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಕೊರಡೆ ಏಟು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರೆ ಅವನು ಆ ಶಿಕ್ಷೆ
ಹೊಂದುವವನನು್ನ ಬೋರಲು ಮಲಗಿಸಿ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನ ಕಣು್ಣ

ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರಡೆ ಏಟು ಹೊಡಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ಅಪರಾಧಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊರಡೆ ಏಟುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಏರುವದು.
3 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ಕೊರಡೆ ಏಟುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಹೊಡೆಯಬಾರದು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನ ಪಾ್ರಣವು
ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

4 “ಕಣವನು್ನ ತುಳಿಯಲು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ
ಅವುಗಳು ಧಾನ್ಯ ತಿನು್ನತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕಟ್ಟಬಾರದು.

5 “ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಅವಳ ಮೈದುನ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಮೈದುನ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 6

ಅವಳಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗು ಅವಳ
ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಸತು್ತಹೋದ ಅಣ್ಣನ ವಂಶವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 7 ಆದರೆ
ಮೈದುನನು, ಸತು್ತಹೋದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪಡದೆಹೋದಲಿ್ಲ, ಆಕೆಯು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಮೈದುನನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.’ 8 ಆಗ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಮೈದುನನನು್ನ ಕರಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸದೆ,
‘ನನಗೆ ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, 9 ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಹಿರಿಯರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಅವನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅವನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗಿಯಬೇಕು. ‘ತನ್ನ ಮೈದುನ ಧಮರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಂಶವನು್ನ ಕೊಡದವನಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 10 ಆಗ ಅವನ ಸಂತಾನವು, ‘ಚಪ್ಪಲಿ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತಾನ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

11 “ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಬಂದು ಜಗಳವಾಡುವ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಗುಪಾ್ತಂಗವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಾರದು. 12

ಅಂಥವಳ ಕೈಯನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿರಿ; ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
13 “ಮೋಸದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. 14

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೋಸದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನಿ್ನಡಬೇಡಿ. 15

ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ. 16 ಮೋಸವುಳ್ಳ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನು್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಹೌದು, ಆತನು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು
17 “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು

ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ. 18

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ದೇವರನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಯಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನರಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಈ ಭೂಮುಖದಲಿ್ಲರದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.

ಪ್ರಥಮ ಫಲ

“ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಿರಿ. 2

ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವಿರಿ. ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರಥಮ
ಭಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಟು್ಟ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 3

ಅಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಯಾಜಕನಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

4 “ಯಾಜಕನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಇಡುವನು.
5 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು: ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಊರೂರು ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದ
ಅರಾಮ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೆಲವರೇ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
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ಹೊಂದಿದರು. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 7 ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟವು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೂಗನು್ನ
ಆಲಿಸಿದನು; ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. 8

ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು. ಆತನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 9 ಅಲಿ್ಲಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುತಂದು ನಮಗೆ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
10 ಈಗ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.’

“ಆ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಇಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. 11 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

12 “ಪ್ರತೀ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ವು ದಶಮಾಂಶದ
ವಷರ್ವಾಗಿರುವುದು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಅಂಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅನಾಥರಿಗೂ
ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಲು
ಸಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 13 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ, ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ,
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು
ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನಾನು
ದುಃಖದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಆ ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಿನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗವಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ.’

ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ
16 “ಈ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 17 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ನೀವು ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು
ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಿರೆಂದು
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ಹೇಳಿರುವಿರಿ. 18 ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜನಾಂಗವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. 19 ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವನು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜನರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ,
ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಗೌರವವನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು; ಆತನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಜನರಾಗುವಿರಿ.”

ಜನರಿಗಾಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳು

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಸಮೂಹದ ಹಿರಿಯರು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 2 ನೀವು

ಬೇಗನೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ದಿವಸ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ಗಾರೆ ಮಾಡಿರಿ. 3

ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀವು
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದಾಗ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ,
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ
ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.

4 “ನೀವು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಸಾ್ಮರಕ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಗಾರೆ ಮಾಡಿ. 5 ಮೇಲೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತಲು ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಾಧನಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 6 ಕಡಿದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. 7 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ
ಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಊಟ
ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. 8 ನೀವು ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಈ
ಉಪದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಲು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಬೇಕು.

ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಜನರ ಸಮ್ಮತ
9 “ಮೋಶೆಯೂ ಯಾಜಕರೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರೊಂದಿಗೆ

ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಗ ಮೋಶೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಮೌನವಾಗಿ ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ
ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೂ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದೇ ದಿವಸ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12

“ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ,
ಯೆಹೂದ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಯೋಸೇಫ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೇವರ
ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಓದಬೇಕು. 13 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್,
ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ದಾನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಏಬಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೇವರ ಶಾಪವಚನವನು್ನ ಓದಬೇಕು.

14 “ಲೇವಿಯರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು:
15 “‘ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡುವವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ; ಆ ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಕೆಲಸವೇ; ಕಲು್ಲ,
ಮರ, ಹಿತಾ್ತಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದವುಗಳೇ. ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.’
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
16 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
17 “ಲೇವಿಯರು, ‘ನೆರೆಯವನ ಗಡಿಕಲಿ್ಲನ ಸ್ಥಳ
ಬದಲಾಯಿಸುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
18 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಕುರುಡರಿಗೆ ತಪು್ಪದಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. “ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು,
‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
19 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ, ಅನಾಥರಿಗೆ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
20 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
21 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಯಾವನಾದರೂ ಪಾ್ರಣಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂಭೋಗಿಸಿದರೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
22 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತನ್ನ ತಂಗಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಮಲತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೂಡುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
23 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತನ್ನ ಅತೆ್ತಯೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
24 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
25 “ಲೇವಿಯರು, ‘ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಣ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
26 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವದಕೂ್ಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಕೂ್ಕ ನಿರಾಕರಿಸುವವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.”
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ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರ ಆಶೀವಾರ್ದ

“ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲಾ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ

ದೇಶವನು್ನ ಅತೀ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.
2 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
ನಿಮ್ಮದಾಗುವವು.

3 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

4 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವು ಹೆಚು್ಚ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ದನಕರು, ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
5 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆ

ಮಾಡುವನು.
6 ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಸಫಲ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
7 “ವೈರಿಗಳು ನಿಮೆ್ಮದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ

ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. ವೈರಿಗಳು ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬಂದರೆ ಏಳು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವರು.

8 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ವಾಸಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 9 ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ
ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. 10 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

11 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು; ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಈಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲವು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. 12 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳೆಂಬ
ಭಂಡಾರವನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವನು. ಕಾಲಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಹಾಗೆ ಮಳೆ
ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು; ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಫಲ
ಮಾಡುವನು. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹಣವಿರುವುದು; ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾರದು. 13 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಲೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು
ಬಾಲವನಾ್ನಗಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲರುವಿರಿ,
ಕೆಳಗಿನದರಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದಾಗ
ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು. 14 ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಬೋಧಿಸುವ
ಯಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು. ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು.

ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಶಾಪ
15 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆ,

ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಮಗೆ ತಟು್ಟವವು:

16 “ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವನು.

17 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರಿದಾಗಿ ಮಾಡುವನು.

18 ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ
ಅವುಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯದಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಕರುಗಳನೂ್ನ ಶಪಿಸುವನು.

19 ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಶಪಿಸುವನು.
20 “ನೀವು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ

ದೂರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು.
ನಿಮಗೆ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವೂ
ಉಂಟಾಗುವವು. ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವ ತನಕ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸುವವು. ನೀವು ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನು. 21 ನೀವು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಹೊಂದಲಿರುವ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವನು. 22 ಜ್ವರ, ಬಾಧೆ, ದೇಹ ಊದಿಕೊಳು್ಳವಿಕೆ
ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಸಹಿಸಲಾರದ ಉಷ್ಣವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲೂ ನಾಶವಾಗುವುದು.
ಇವೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ನೀವು ನಾಶವಾಗುವ ತನಕ
ಮುಂದುವರಿಯುವವು. 23 ಆಕಾಶವು ಮೋಡಗಳೇ ಇರದ ಕಾದ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯಂತಿರುವುದು. ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ನೆಲವು
ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿರುವುದು. 24 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಮಳೆಯನು್ನ ಬೀಳಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಧೂಳು ಮತು್ತ ಮರಳು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದು. ನೀವು ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದು
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುತಿ್ತರುವುದು.

25 “ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಇಳಿದರೆ ಏಳುದಾರಿಗಳಿಂದ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪಲಾಯನ
ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಇತರ
ಜನಾಂಗದವರು ಭಯಪಡುವರು. 26 ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಆಹಾರವಾಗುವವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

27 “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೂ ಮೈಯಲಿ್ಲ
ಬಾಧಿಸುವ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಗಡೆ್ಡಗಳುಂಟಾಗುವವು. ಕೀವುಸೋರುವ ಹುಣು್ಣಗಳು, ಗುಣವಾಗದ
ತುರಿಸುವ ಕಜಿ್ಜಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು. 28 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಿಗಾ್ಬ್ರಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರುಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡುವನು. 29 ಹಗಲಿನಲೂ್ಲ ಕುರುಡರಂತೆ ನೀವು
ತಡವರಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ
ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವವು. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

30 “ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕನಿ್ನಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡುವನು.
ನೀವೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವಿರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವನು. ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟ ಮಾಡಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ
ನೆಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 31

ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಕೊಯು್ಯವರು. ಆದರೆ
ನೀವು ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಜನರು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡರು. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ವೈರಿಗಳು
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಬರಲಾರರು.

32 “ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನೀವು ಹಗಲುರಾತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕಾಡುವಿರಿ. ಹುಡುಕಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಗೆಡುವವು;
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

33 “ನೀವು ಅರಿಯದಿರುವ ದೇಶದವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೈರನು್ನ
ಕೊಯು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂಪಾದಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಬಲಹೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವರು. 34 ನೀವು
ನೋಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಚ್ಚರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 35

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದ
ಬಾಧಿಸುವನು; ಅವುಗಳು ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಣು್ಣಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ನಡುನೆತಿ್ತಯ ತನಕ ಇರುವವು.

36 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ ನೀವು
ಅರಿಯದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವನು. ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಾಗಲಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಮರ,
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಿರಿ. 37 ನೀವು
ಯಾವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವಿರೋ ಆ ದೇಶದವರು ನಿಮ್ಮ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು; ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವರು.
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ಸೋಲು
38 “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ ನೀವು

ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಮಿಡತೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವದು. 39 ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರ
ಫಲವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 40 ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಎಣೆ್ಣಯ ಬರದಲಿ್ಲ
ಸಂಕಟಪಡುವಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲಿವ್ ಕಾಯಿಗಳು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಉದುರಿಬಿದು್ದ ಹಾಳಾಗುವವು. 41 ನಿಮಗೆ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. 42 ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ
ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 43 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯರು
ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವರು. ನೀವಾದರೋ ಬಲಹೀನರಾಗುವಿರಿ. 44 ನಿಮಗೆ
ಸಾಲ ಕೊಡಲು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಹಣವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಸಾಲ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯು ದೇಹವನು್ನ
ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಬಾಲದಂತಿರುವಿರಿ.

45 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ
ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಶಾಪಗಳೆಲಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೂ ಅವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 46 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂ ದೇವರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಶಾಪಗಳೇ
ಸೂಚನೆಯಾಗಿಯೂ ರುಜುವಾತಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

47 “ನಿಮ್ಮದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ
ಉಪಕಾರದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನೀವು
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ನೀವು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ
ಬಳಲುವಿರಿ; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬಡವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವನು್ನ ಹೊರಿಸುವನು. ಆ
ಭಾರವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ನಾಶವಾಗುವಿರಿ.

ವೈರಿಜನಾಂಗದ ಶಾಪ
49 “ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು. ನೀವು
ಅವರ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಅರಿಯದಿರುವಿರಿ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಹದು್ದ
ಹಾರಿಬರುವಂತೆ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು. 50 ಅವರು ಮಹಾಕೂ್ರರಿಗಳು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಮುದುಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸರು. 51

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ನೀವು
ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವ
ತನಕ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಅವರು ನಿಮಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ
ಎಣೆ್ಣಯನಾ್ನಗಲಿ ಹಸುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಮೇಕೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುವ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು.

52 “ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುತಿ್ತ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರದ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ಭರವಸೆಯಿಂದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ
ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವರು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವರು. 53 ವೈರಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಸಂಕಟ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಊಟಕೆ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ
ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವಿರಿ; ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ
ತಿನು್ನವಿರಿ.

54 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಮೃದುವಾದ ಮತು್ತ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ
ಮನುಷ್ಯನೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂ್ರರಿಯಾಗುವನು; ತನ್ನನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅವನು ಕೂ್ರರಿಯಾಗುವನು;
ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವನು
ಕೂ್ರರಿಯಾಗುವನು. 55 ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕೕನೂ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವನು. ಅವರನು್ನ
ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನು್ನವನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

56 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಮತು್ತ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ
ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಕೂ್ರರಿಯಾಗುವಳು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ
ನಡೆಯದಷು್ಟ ಮೃದುವೂ ಕೋಮಲೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಆಕೆ ತನ್ನನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಗಂಡನಿಗೇ ಕೂ್ರರಿಯಾಗುವಳು; ಅವಳು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರಿಯಾಗುವಳು. 57 ಅವಳು
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ಬಳಿಕ ಆ ಮಗುವನೂ್ನ
ಅದರೊಡನೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಸಿವೆಯಿಂದಾಗಿ
ತಿಂದುಬಿಡುವಳು. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

58 “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ
ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತನೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ
ಹೆಸರನು್ನ ನೀವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. 59 ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆ
ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ ರೋಗಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ. 60 ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವಾಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ವಾ್ಯಧಿಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದಿರಿ. ಅಂಥ ಸಂಕಟಗಳು
ನಿಮಗೆ ಬರುವವು. 61 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲದ ಸಂಕಟಗಳೂ
ರೋಗಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಪಾ್ರಪಿ್ತಯಾಗುವವು. ನೀವು ನಾಶವಾಗುವ
ತನಕ ಅವೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 62 ನೀವು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಷು್ಟ
ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

63 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಅವನತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮ್ಮದನಾ್ನಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು. 64 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು
ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಚದರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಲು್ಲಮರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

65 “ಆ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಬೇಸರಗಳನು್ನ ತಂದು ತುಂಬಿಸುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಆಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು; ನೀವು
ಕಳವಳದಿಂದಿರುವಿರಿ. 66 ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ಭಯದಿಂದಿರುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 67 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ
ನೀವು, ‘ಇದು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದು
ಅನು್ನವಿರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ, ‘ಇದು ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದು ಅನು್ನವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ
ಭಯ ಮತು್ತ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 68 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಡಗುಗಳ
ಮುಖಾಂತರ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ಆದರೆ
ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

ಮೋವಾಬ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋವಾಬ್

ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಅವರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ಅದು
ಯಾವುದೆಂದರೆ:

2 ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕರೆದು, “ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಡಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಇಡೀ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
3 ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಯಂಕರ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ;
ಆತನು ನಡಿಸಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ. 4 ಆದರೆ
ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. 5 ನಲವತು್ತ
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ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೆರಗಳು ಸವೆಯಲಿಲ್ಲ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ;
ಕುಡಿಯಲು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಾಗಲಿ ಪಾನೀಯವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಮನ್ನವನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದನು.

7 “ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಹೆಪೊ್ಬೕನಿನ ರಾಜ ಸೀಹೋನ
ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜ ಓಗನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು
ಬಂದರು. ನಾವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 8 ನಾವು ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆವು. 9 ನೀವು ದೇವರೊಡನೆ ಮಾಡಿದ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಪಾಲಿಸುತಾ್ತ ಬಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಜಯವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.

10 “ಈ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ
ನಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇರುವಿರಿ. 11 ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳೂ, ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವರೂ ಇದಾ್ದರೆ. 12 ನೀವೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
13 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಇಸಾಕನಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 14 ಯೆಹೋವನು
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಮಾಡದೆ ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 15 ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಇಂದು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಆತನು ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 16 ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದನೂ್ನ, ನಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ
ದೇಶಗಳನು್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವೆಂಬುದನೂ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. 17 ನೀವು
ಅವರ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅವುಗಳು ಮರ,
ಕಲು್ಲ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 18 ಇಲಿ್ಲರುವ
ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಗೋತ್ರದವರಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯಾವನೂ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ
ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರು
ಕಹಿಯಾದ ಮತು್ತ ವಿಷಭರಿತವಾದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವ
ಗಿಡದಂತಿದಾ್ದರೆ.

19 “ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಶಾಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ನಾನು ನನ್ನ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಯಾವನಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ತನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗೂ ಕೇಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 20 ಯೆಹೋವನು
ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎಲಾ್ಲ ಶಾಪಗಳಿಂದ
ಬಾಧಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವನು. ಈ ಬೋಧನಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

22 “ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ
ದೂರದೇಶದ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗಿ
ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ದೇಶಕೆ್ಕ
ತಂದ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೆಲಾ್ಲ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪೂ್ಪ ಗಂಧಕವೂ
ತುಂಬಿರುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಾರದು;
ಕೂಳೆಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊದೋಮ್, ಗೊಮೋರ, ಅದಾ್ಮ
ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ನಿಮಿತ್ತ ನಾಶವಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೂ ನಾಶವಾಗುವುದು.

24 “ಇತರ ದೇಶಗಳವರು, ‘ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಯಾಕೆ
ನಾಶಮಾಡಿದನು? ಆತನು ಯಾಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು?’ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುವರು. 25 ಯಾಕೆಂದರೆ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರು. ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರುವಾಗ
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
26 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂಥಾ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ
ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. 27 ಈ
ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಶಾಪವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು. 28

ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಅವರು ಈಗ ವಾಸಿಸುವ ಮತೊ್ತಂದು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರನಿ್ನರಿಸಿದನು.’

29 “ಯೆಹೋವನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಅದು ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರು ಮಾತ್ರ
ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಬೋಧನೆಗೆ ನಾವು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

“ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಆಶೀವಾರ್ದದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗುವದು;
ಶಾಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಶುಭವಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿಡುವನು. ಆಗ ನೀವು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆನಸುವಿರಿ. 2 ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರಿ. 3 ಆಗ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. 4 ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು
ಚದರಿಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. 5 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ವಾಸಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರಮಾಡುವನು. ಆ
ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು
ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವರು. 8 ನೀವು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರಿ. ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡುವನು. ನಿಮಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕರುಗಳಿರುವವು. ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗಳು ಅಧಿಕವಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಆತನು ಬಯಸಿದ್ದನು. 10 ಆತನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು; ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವವೋ ಮರಣವೋ
11 “ನಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಯು ಅಂಥ ಕಷ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ;

ಅದು ದೂರವಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12 ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ,
‘ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನು ಯಾರು? ನಾವು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. 13 ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಇರುವ ಮಾತಲ್ಲ,
‘ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಯಾರಿರುವರು? ನಾವದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿತು್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
14 ದೇವರ ನುಡಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬಹುದು.

15 “ಈ ದಿನ ನೀವು ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣ; ಶುಭ ಮತು್ತ ಅಶುಭ
ಇವುಗಳನು್ನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು
ಬದುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು.
ನಿಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 17
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ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಹೋದರೆ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಮತು್ತ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, 18 ನೀವು ನಾಶವಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾದರೆ,
ನಿಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ
ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಈ ದಿನ ಎರಡು ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಪರಲೋಕವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ಜೀವವನಾ್ನಗಲಿ
ಮರಣವನಾ್ನಗಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವವನಾ್ನರಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಆಶೀವಾರ್ದವು ಸಿಗುವುದು. ಮರಣವು ನಿಮಗೆ ಶಾಪವನು್ನ
ತರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳೂ ಬಾಳುವಿರಿ. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ಇಸಾಕನಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೀಘರ್ವಾದ ಆಯುಷ್ಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತನೆ.”

ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ

ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ನಾನು ಈಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು,

‘ನೀನು ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಕೂಡದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುತಾ್ತನೆ. 3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಸುವನು. ಆ ದೇಶದ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನಾಶಮಾಡುವನು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಡಿಸುವನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

4 “ಯೆಹೋವನು ಸೀಹೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಓಗನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಅಮೋರಿಯ ಅರಸರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು;
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡುವನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಧೈಯರ್ವಾಗಿರಿ, ಶಕಿ್ತಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಿ, ಆ
ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.”

7 ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದು ಎಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ, “ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿದು್ದ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿರು.
ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಂಥ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. 8 ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತನೆ, ಆತನು ತಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವನು. ಆತನು
ನಿನ್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಭಯಪಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆಯು ಬೋಧನೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆದದು್ದ
9 ಆಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಬೋಧನೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆದು ಯಾಜಕರ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರು.
ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಏನಾಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದು. ಮೋಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಬೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆಮೇಲೆ
ಮೋಶೆಯು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, “ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಬೋಧನಾಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಓದಬೇಕು. 11 ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬರುವಾಗ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಬೇಕು. 12 ಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರನೂ್ನ
ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ
ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವರು. 13 ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬೋಧನಾಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಗೌರವಿಸಲು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು; ನೀವು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿಹೋಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನಕ ಅವರು ಗೌರವಿಸುವರು.”

ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನನೂ್ನ ಮೋಶೆಯನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, “ನೀನು ಸಾಯುವ ಸಮಯವು

ಹತಿ್ತರವಾಗುತಾ್ತ ಬಂತು. ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಮೋಶೆಯೂ ಯೆಹೋಶುವನೂ ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು.

15 ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಆ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. 16

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ಬೇಗನೇ
ಸಾಯುವೆ. ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಜನರು
ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರೊಡನೆ ಮಾಡಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮುರಿಯುವರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ತಾವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು. 17 ಆಗ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ತುಂಬಾ ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ನಾಶವಾಗುವರು; ಅವರಿಗೆ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು; ಅನೇಕ
ಕೇಡುಗಳಾಗುವುವು; ಆಗ, ‘ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಇವೆಲಾ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವರು. 18 ಆಗಲೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ!

19 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಹಾಡನು್ನ ಬರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇದನು್ನ
ಕಲಿಸು. ಈ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸು. ಆಗ ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು. 20 ನಾನು ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು. ಆ ದೇಶವು ಹಾಲೂಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಿಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ ಜೀವಿತವು ಇರುವುದು. ಆದರೆ
ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು.
ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡುವರು. 21 ಆಗ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವವು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು. ಆಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಹಾಡು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ತಾವು ಎಷು್ಟ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾನು
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಏನು
ಮಾಡುತಾ್ತರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತಿ್ತದೆ.”

22 ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಹಾಡನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಹಾಡನು್ನ ಕಲಿಸಲಾಯಿತು.

23 ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಧೈಯರ್ವಂತನಾಗಿದು್ದ ಬಲಗೊಳು್ಳ,
ನೀನು ಜನರನು್ನ ವಾಗಾ್ದನದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.”

ಮೋಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
24 ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಮೋಶೆಯು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 25 ಬಳಿಕ
ಮೋಶೆಯು 26 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದೊಳಗಿರುವ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು. 27

ನೀವು ಹಠಮಾರಿಗಳೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದಾ್ದಗಲೇ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ನನಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ. 28 ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳವರನು್ನ ಮತು್ತ
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತನಿ್ನರಿ; ಅವರಿಗೆ ನಾನಿದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು. ನಾನು ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 29 ನನ್ನ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ನೀವು
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಿರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ನನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಮೀರುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಮೋಶೆಯ ಹಾಡು
30 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಮೋಶೆಯು ಹೀಗೆ

ಹಾಡಿದನು:
“ಆಕಾಶವೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.

ಭೂಮಿಯೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.
2 ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ಮಳೆಯಂತೆ ಬರುವುದು.

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವುದು;
ಮೃದುವಾದ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹದವಾದ

ಮಳೆಯಂತಿರುವುದು;
ಹಸಿರು ಸಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಹನಿಯಂತಿರುವುದು.

3 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

4 “ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ವು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದದು್ದ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಮಾಗರ್ವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದದೆ್ದೕ.

ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ನೀವು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಆತನನು್ನ ಮಲಿನ ಮಾಡುವವು.
ನೀವು ಡೊಂಕಾದ ಸುಳು್ಳಗಾರರು.

6 ಹೀಗೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕ ಉಪಕಾರ
ತೋರಿಸುವಿರಾ?

ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು.
ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾತನು. ಆತನೇ ಆಧಾರ

ನೀಡುವಾತನು.
7 “ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಹೇಳುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳುವರು.

8 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಅದರದೇ ಆದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ಆತನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು ಇದಾ್ದರೋ ಅಷು್ಟ ಜನಾಂಗಗಳಿವೆ.

9 ಯೆಹೋವನ ಪಾಲು ಆತನ ಜನರೇ.
ಇಸೆ್ರೕಲನ ವಂಶಸ್ಥರು ದೇವಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

10 “ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅದು ಬರಿದಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದನು.

11 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹದಿ್ದನಂತಿರುವನು!
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಕಲಿಸಲು ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ

ತಳು್ಳವುದು.
ಮರಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ

ಹಾರಾಡುವುದು.
ಅವುಗಳು ಬೀಳುವಾಗ ತನ್ನ ರಕೆ್ಕಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಬೀಳದಂತೆ

ಮಾಡುವದು.
ನಂತರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಅದರಂತೆಯೇ.

12 ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಅನ್ಯದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

13 ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ನಡೆಸಿದನು.

ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕೊಯಿಲು ಮಾಡಿದನು.
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೇನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯು ಹೊರಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೆಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಾಲನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಆಡುಗಳನೂ್ನ
ಬಾಷಾನಿನ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕೆಂಪು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು.
15 “ಆದರೆ ಯೆಶುರೂನು ಕೊಬಿ್ಬದನು; ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೋರಿಯಂತೆ

ಒದ್ದನು;
ಅವನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬ ಊದಿಕೊಂಡನು;

ತನ್ನ ನಿಮಾರ್ಣಿಕನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದನು;
ತನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು;

16 ದೇವಜನರು ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದರು.

ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

17 ಅವರು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. ಅವುಗಳು ನಿಜ
ದೇವರುಗಳಲ್ಲ.

ಅವುಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥ ದೇವರುಗಳು.

18 ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಬಂಡೆಯಂತಿರುವ ದೇವರನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ;

ನಿಮಗೆ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
19 “ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಆತನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆತನನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

20 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ‘ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗುವೆನು.
ಆಗ ಅವರಿಗೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ನೋಡೋಣ.

ಅವರು ಎದುರುಬೀಳುವ ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿಯದ ಮಕ್ಕಳಂತಿದಾ್ದರೆ.

21 ಅವರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ!
ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ

ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಜನಾಂಗವಲ್ಲದವರಿಂದ ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲ

ಈಷೆರ್ಯನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು.
ಮೂಖರ್ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.

22 ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುವುದು;
ಪಾತಾಳವನು್ನ ಸುಡುವುದು.

ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸುಡುವುದು.
ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡದ ಕೆಳಗೂ ದಹಿಸುವುದು.

23 “‘ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಬಾಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಡುವೆನು.

24 ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅವರು ಕ್ಷೀಣವಾಗುವರು;
ಭಯಂಕರ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಅವರು ನಾಶವಾಗುವರು.

ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮಧೆ್ಯ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ವಿಷಸಪರ್ಗಳೂ ಹಲಿ್ಲಗಳೂ ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವವು.

25 ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು.
ಅವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವವು.

ಯುವಕಯುವತಿಯರನೂ್ನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಕೊಲು್ಲವರು,
ಮುದುಕರನೂ್ನ ಎಳೆಗೂಸುಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವರು.

26 “‘ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಲು
ಯೋಚಿಸಿದೆನು.

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು
ನೆನಸಿದೆನು.

27 ಆದರೆ ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತರೆಂಬುದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

ವೈರಿಯು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ಜಂಬದಿಂದ ಹೀಗೆ

ಹೇಳುವರು,
“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಬಡಿದುಹಾಕಿದೆವು.’”

28 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರಿಗೇನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

29 ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

30 ಒಬ್ಬನು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸಬಲ್ಲನೇ?
ಇಬ್ಬರು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರೇ?

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವಾಗ
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು,

ಅವರ ಬಂಡೆಯಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಮಾರುವನು;

31 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಬಂಡೆಯು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಂತೆ
ಬಲಶಾಲಿಯಲ್ಲ.

ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.
32 ಅವರ ಹೊಲಗಳೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳೂ
ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳಂತೆ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.

33 ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯು ವಿಷದಂತೆಯೂ
ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಹಾವಿನ ವಿಷದಂತೆಯೂ ಕಹಿಯಾಗಿವೆ.

34 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು
ಜೋಪಾನವಾಗಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅದನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಉಗಾ್ರಣದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
35 ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
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ಅವರು ಜಾರಿ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಅವರ ಮಹಾಸಂಕಟ ಕಾಲವು ಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ.’

36 “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವರು ಆತನ ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವನು.

ಅವರ ಬಲವು ಕುಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಗುಲಾಮರಾಗಿರಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲಿ ಅವರನು್ನ ಆತನು

ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.
37 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ನಿಮ್ಮ

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ “ಬಂಡೆ” ಎಲಿ್ಲ?

38 ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

ನೀವು ಅಪಿರ್ಸಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟವು.
ಆ ದೇವರುಗಳೆದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ.
39 “‘ನಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ಮರಣವನೂ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ.

ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡುವವನೂ ನಾನೇ,
ಅದನು್ನ ಗುಣಮಾಡುವವನೂ ನಾನೇ.

ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

40 ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆತಿ್ತ ವಚನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೆ್ಕ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಷು್ಟ ಸತ್ಯವೋ ಅದೇರೀತಿ

ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವವು.
41 ಥಳಥಳಿಸುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನಾನು ಹದಮಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಾನದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು
ಎಂದು ನಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

42 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.

ನನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಅವರ ರಕ್ತದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಸೈನಿಕರ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು.’

43 “ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ದೇವಜನರಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವದು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಾಯಿಸುವನು;

ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು; ತನ್ನ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವನು.

ತನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡುವನು.”

ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹಾಡನು್ನ ಕಲಿಸಿದನು
44 ಮೋಶೆಯು ಈ ಹಾಡಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪದಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 45 ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಬಳಿಕ 46 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನಾನು ಈ ದಿನ ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ; ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕೈಗೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ, ಕಲಿಸಿರಿ. 47 ಈ ಬೋಧನೆಗಳು
ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವವಾಗಿವೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”

ನೆಬೋ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆ
48 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,

49 “ಮೋವಾಬ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಬಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರು. ಇದು ಜೆರಿಕೊ ಕೋಟೆಗೆ
ಎದುರಾಗಿ ಇದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ. 50 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನು
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದಂತೆಯೇ ನೀನೂ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಸಾಯುವೆ. 51 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದಿರಿ. ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾದೇಶ್
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೆರೀಬಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಮಹಾಪವಿತ್ರನೆಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
52 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು
ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವೆ, ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಆಶೀವಾರ್ದ

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೋಶೆಯು ತಾನು ಸಾಯುವ
ಮೊದಲು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2

ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಸೇಯೀರ್ನಲಿ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ
ಪಾರಾನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದನು.

ಆತನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
ಆತನ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಸೈನಿಕರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.

3 ಹೌದು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವರು.

ಆತನ ಕಾಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.

4 ಮೋಶೆಯು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದರು.

ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಯೆಶುರೂನಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದನು.

ರೂಬೇನನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
6 “ರೂಬೇನನು ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿಯಲಿ,
ಆದರೆ ಅವನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಇರುವರು.”

ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
7 ಯೆಹೂದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು:

“ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ಅದನು್ನ ಆಲಿಸಿ

ಅವನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಸು.
ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ
ಶತು್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಸಹಾಯಿಸು.”

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
8 ಲೇವಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು:

“ಲೇವಿಯು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಿಂಬಾಲಕ.
ಅವನು ಊರೀಮ್ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವನು.

ಮಸಾ್ಸದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಮೆರೀಬ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿ ಅವರು ನಿನ್ನವರೆಂದು ನಿನಗೆ

ಖಚಿತವಾಯಿತು.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನಿನಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದರು; ಸ್ವಂತ

ಸಂಸಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು;
ಅವರು ನಿನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷಿಸಿದರು;

ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ;

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದರು.

10 ಅವರು ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಕಲಿಸುವರು;

ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕುವರು.
ಬಲಿಪೀಠದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆ ಮಾಡುವರು.

11 “ಯೆಹೋವನೇ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥದನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು;

ಅವರು ಮಾಡಿದೆ್ದಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಲಿ.
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡು,
ಅವರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು; ಅವರು ಮತೆ್ತ ಲೇವಿಯರ ಮೇಲೆ

ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡು.”

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
12 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಯೆಹೋವನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಆತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ

ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ವಾಸಿಸುವನು.”
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ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
13 ಯೋಸೇಫನ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ:
“ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಸು,
ನೆಲದಿಂದ ಬುಗೆ್ಗಯು ಹೊರಬರಲಿ;

14 ಸೂಯರ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

15 ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಲಿ.
16 ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.
ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು

ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.
17 ಯೋಸೇಫನು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಗೂಳಿಯಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಂತೆ

ಬೇರೆಯವರನು್ನ ದೂಡಿ ಲೋಕದ ಅಂಚಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನೊಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.”

ಜೆಬುಲೂನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ಸಕಾರನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
18 ಮೋಶೆಯು ಜೆಬುಲೂನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಜೆಬುಲೂನನೇ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರು.

ಇಸಾ್ಸಕಾರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದೊಳಗಿರುವಾಗ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು.

19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.

ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು.
ಸಮುದ್ರ ದಡದಿಂದ ನಿಕ್ಷೇಪವನೆ್ನತು್ತವರು.”

ಗಾದನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
20 ಗಾದನಿಗೆ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಗಾದನಿಗೆ ವಿಸಾ್ತರವಾದ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
ಗಾದನು ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು; ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತ ಕಾಯುತಾ್ತ

ಇರುವನು.
ಫಕ್ಕನೆ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅದನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವನು.

21 ಅದರ ಒಳೆ್ಳಯ ಭಾಗವನು್ನ ತನಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ರಾಜನ ಭಾಗವನು್ನ ತಾನಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು.

ಜನರ ನಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಹೇಳುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಮಾಡುವನು.”

ದಾನನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
22 ಮೋಶೆಯು ದಾನನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ದಾನನು ಪಾ್ರಯದಸಿಂಹದ ಮರಿ;
ಅವನು ಬಾಷಾನಿನಿಂದ ನೆಗೆಯುವನು.”

ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
23 ಮೋಶೆಯು ನಫಾ್ತಲಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು:

“ನಫಾ್ತಲಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸು್ತಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ಗಲಿಲಾಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯವು ನಿನಗೆ ದೊರಕುವದು.”

ಆಶೇರನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
24 ಆಶೇರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆಯ ಮಾತುಗಳು:

“ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ, ಆಶೇರನೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.
ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಅವನೇ ಅಚು್ಚಮೆಚಿ್ಚನವನಾಗಲಿ.
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲಿ.

25 ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಗವಿರುವುದು. ಅವು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದಲೂ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ನೀನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವೆ.”

ಮೋಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು
26 “ಯೆಶುರೂನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿಮಾರೂಢನಾಗಿ ಸವಾರಿ
ಮಾಡುತಾ್ತ

ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
27 ಆತನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನ.

ಆತನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಸದಾಕಾಲವಿರುವುದು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು;

ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಜನರನು್ನ ದೂಡುವನು;
‘ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

28 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು.
ಯಾಕೋಬನ ಬಾವಿ ಅವರ ವಶದಲಿ್ಲದೆ.

ಧಾನ್ಯದ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು.

29 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀವು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇರದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಬಲವಾದ ಗುರಾಣಿ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ಖಡ್ಗ.

ವೈರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು.
ನೀವು ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿರಿ!”

ಮೋಶೆಯ ಮರಣ

ಮೋಶೆಯು ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಅವನು
ಮೋವಾಬಿನ ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಇದು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ

ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೆರಿಕೊ ಊರಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದೆ. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ದಾನ್ವರೆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 2 ಮೋಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನು ನಫಾ್ತಲಿ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ತೋರಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ
ಚೋಗರೂರಿನಿಂದ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ,
ಇಸಾಕನಿಗೆ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದನು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ
ನೀನು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

5 ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು
ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ಮೋವಾಬ್ನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟನು. ಇದು ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್ ತಗಿ್ಗಗೆ
ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವು
ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 7 ಮೋಶೆಯು ಸಾಯುವಾಗ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸಾಯುವ ತನಕ
ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋಶೆಗಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ದಿವಸಗಳ ತನಕ
ಗೋಳಾಡಿದರು. ಶೋಕದ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆಯುವ ತನಕ ಅವರು
ಮೋವಾಬಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹೊಸ ನಾಯಕ
9 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ

ಅವನನು್ನ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಆಗ ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವನಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದರು.

10 ಮೋಶೆಯಂತ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದನು. 11 ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅದನು್ನ ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿದರು. 12 ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು.
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ಯೆಹೋಶುವನು

ದೇವರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದನು

ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮೋಶೆಯ
ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಮೋಶೆಯ ಮರಣಾನಂತರ

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2 “ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಸತ್ತನು. ಈಗ ನೀನು ಮತು್ತ ಈ ಜನರು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಾದ
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. 3 ನಾನು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಾಲಿಡುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಅರಣ್ಯ ಮತು್ತ ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯವರೆಗಿರುವ
ಹಿತಿ್ತಯರ ಪ್ರದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವೂ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯಾವನೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಾರನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 “ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನು ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು;
ಧೈಯರ್ವಂತನಾಗಿರಬೇಕು; ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಇವರ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಾನು
ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಆದರೆ ನೀನು ಇನೊ್ನಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕು;
ಧೈಯರ್ವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ಮೋಶೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕ ಆದರೆ
ನೀನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಜಯಸಿಗುವುದು
ಖಂಡಿತ. 8 ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸದಾ
ನೆನಪಿಡು. ಹಗಲೂ ರಾತಿ್ರ ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸು. ಆಗ
ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಮಾಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ವಿವೇಕಶಾಲಿಯಾಗುವೆ ಮತು್ತ
ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವೆ. 9 ನೆನಪಿಡು, ನೀನು
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಶುವನು ಅಧಿಪತ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು
10 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, 11 “ನೀವು

ಪಾಳೆಯದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ;
ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ. ಇನು್ನ ಮೂರು
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಾವು ಈ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಹೋಗುವೆವು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

12 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಗಾದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 13

“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ವಿಶಾ್ರಂತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಈಗಾಗಲೇ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಂದಿರು,
ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಧರು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಸಂಗಡ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಬೇಕು. ನೀವು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗಾಗಿ
ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವು ಅದೇ ಆಗಿದೆ”
ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾವು ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
17 ನಾವು ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇರಲಿ. 18

ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ
ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು;
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಯಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಾರರು

ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಆಕಾಶಿಯಾದಲಿ್ಲ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

“ಹೋಗಿ ಆ ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.

ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಹೆಸರು “ರಾಹಾಬ.”

2 ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ರಾಜನಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನ
ರಾತಿ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಯ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಆಗ ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಅರಸನು ರಾಹಾಬಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಅವರನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4 ರಾಹಾಬಳು ಈ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯು
ಕೇಳಬಂದವರಿಗೆ, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ
ಅವರು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5

ಸಾಯಂಕಾಲ ನಗರದ ದಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಸಮಯವಾದಾಗ
ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೂ ನೀವು ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಅವರನು್ನ
ಹಿಡಿಯಬಹುದು” ಎಂದಳು. 6 ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಜವಾಗಿ ಆ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಒಟಿ್ಟದ ಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳು.

7 ರಾಜಭಟರು ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಗರದ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು
ನದಿದಾಟುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು.

8 ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರು ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಲು
ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಹಾಬಳು ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 9 “ಯೆಹೋವನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 10 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಕೇಳಿ ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ
ನೀರನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದ್ದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗ್ ಎಂಬ ಅಮೋರಿಯರ

ಯೆಹೋಶುವನು 1:2 150 ಯೆಹೋಶುವನು 2:10
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ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಾಶಮಾಡಿದಿರೆಂಬುದನೂ್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಅತೀವ
ಭಯವಾಗಿದೆ; ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು
ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು,
ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಆಳುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 12 ಈಗ ನೀವು
ನನಗೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ದಯೆತೋರುವಿರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 13 ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬ ವಗರ್ದವರನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನಾ್ನದರೂ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ
ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ.
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು
ನಿಮಗೆ ದಯೆ ತೋರುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಂಬಬಹುದು”
ಎಂದರು.

15 ರಾಹಾಬಳ ಮನೆಯನು್ನ ಊರಗೋಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತು್ತ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿಸಿದಳು. 16 ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ರಾಜಭಟರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರರು; ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ರಾಜಭಟರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

17 ಅವರು ಅವಳಿಗೆ, “ನಾವು ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಆದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ನಮ್ಮನು್ನ
ಇಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಈ ಕೆಂಪು ಹಗ್ಗವನು್ನ
ನಾವು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಕಿಟಕಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಗರ್ದವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. 19 ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನು್ನ
ನಾವು ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವೆವು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನಾವು
ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ; ಅದಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. 20 ನಾನು ನಿನಗೆ
ಈ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಇದನು್ನ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ
ಹೇಳಕೂಡದು; ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
ಮುಕ್ತರಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು, “ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಜನರು ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು.
ಆಗ ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಕೆಂಪು ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಳು.

22 ಅವರು ಅವಳ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ರಾಜಭಟರು
ದಾರಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹುಡುಕಾಡಿ ಕಾಣದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 23 ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
24 “ಯೆಹೋವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಭಯಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್

ಮರುದಿನ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದು್ದ ಆಕಾಶಿಯದಿಂದ ಹೊರಟು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್

ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಅಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2

ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಜನನಾಯಕರು ಪಾಳೆಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 3 “ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಾಣುವಾಗ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. 4 ನಿಮಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೂ ಮೂರು
ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಅದರ ಸಮೀಪ ನೀವು
ಹೋಗಕೂಡದು. ಈ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಸಾರಿದರು.

5 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

6 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಯಾಜಕರಿಗೆ, “ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯಿರಿ” ಎಂದನು. ಯಾಜಕರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಜನರ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಂದೆ ಘನವಂತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವೂ ಇದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಆಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 8

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಯಾಜಕರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ನೀರಿನೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡದೆ ಅದರ ಅಂಚಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳು” ಅಂದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಬನಿ್ನರಿ; ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 10

ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ.
ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಆತನು ಸೋಲಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟತಾ್ತನೆ. 11 ಇದೋ ಇಲಿ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವಾಗ ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು. 12

ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಯೆಹೋವನು
ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರು
ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಬಿಡುವುದು. ನೀರು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹರಿಯದೆ
ಹರಡಿಕೊಂಡು ಸರೋವರದಂತೆ ತೋರುವುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

14 ಯಾಜಕರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ನಡೆದರು. ಜನರು ತಾವು ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 15 (ಆಗ
ಸುಗಿ್ಗಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ
ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.) ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ಯಾಜಕರು ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ
ಇಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ಸ್ಥಳದ
ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸರೋವರದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ನೀರು ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಆದಾಮ್ ಊರು ಅಂದರೆ
ಜಾರೆತಾನಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಒಂದು ಊರಿನವರೆಗೂ
ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಜನರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹತಿ್ತರ
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು. 17 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲವು ಒಣಗಿತು್ತ;
ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನದಿಯ
ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಯಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿದರು.

ಜನರಿಗೆ ನೆನಪನು್ನ ತರುವ ಕಲು್ಲಗಳು

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 2 “ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸು. 3

ನದಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ನೀವು ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, 5 “ನದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 6 ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗುರುತಾಗಿರುವವು. ಮುಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. 7 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು,
‘ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟುತಿ್ತರುವಾಗ ಹರಿಯುವ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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5

6

8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋಶುವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾವು
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 9 (ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲವೆ.)

10 ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ. ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕೈಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಯಾಜಕರು
ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರು. ಜನರು
ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು. 11 ಜನರು ನದಿ ದಾಟಿದ
ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದಗಡೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

12 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು
ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ
ಮುಂಚೆಯೇ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು. ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಇವರು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದ
ಸುಮಾರು ನಲವತು್ತ ಸಾವಿರ ಭಟರು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.

14 ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಘನವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಹೊತಿ್ತನಿಂದ
ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಗೌರವಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅವನ
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಗೌರವಿಸಿದರು.

15 ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ಯಾಜಕರು ಇನೂ್ನ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 16 “ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಯೆಹೋಶುವನು ಯಾಜಕರಿಗೆ, “ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

18 ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋಶುವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ
ಬಂದರು. ಯಾಜಕರ ಪಾದಗಳು ನದಿಯ ಆಚೆದಡದ ನೆಲವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ನದಿಯ ನೀರು ಮತೆ್ತ ಹರಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಂಭಿಸಿತು. ಜನರು ದಾಟುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ
ನೀರು ಮತೆ್ತ ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯಿತು.

19 ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ದಾಟಿದರು. ಅವರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 20 ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ಅನಂತರ
ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: 22 ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದಾಟಿದರು ಎಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ತರಲು ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.’ 23 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ನೀರಿನ
ಚಲನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಈ ನದಿಯೂ
ಸಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಾಟುವವರೆಗೆ ಬತಿ್ತಹೋಗಿತು್ತ. ಜನರು ದಾಟಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಚಲನೆಯನು್ನ ಸಹ
ಯೆಹೋವನು ತಡೆದಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು ನೀವು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 24 ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆತನು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವರು” ಅಂದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಆ ನದಿಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದನು. ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರು

ಮತು್ತ ಭೂಮಧ್ಯ ಸಾಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರ ಅರಸರು ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದರು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೋರಾಡುವಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವರಾದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು
2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,

“ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಗಿಬೆಯತ್ ಹಾರಲೋತ್ನಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

4 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ:
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಾಗ ಸೈನ್ಯಸೇರಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಅನೇಕ ಯುದ್ಧವೀರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೂಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದಕಾರಣ, “ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ವಾಗ್ದತ್ತ ನಾಡನು್ನ” ಆ
ಜನರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಕಾರಣ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಆ ಯೋಧರು
ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಆ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರರು ಸತು್ತಹೋದರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಹುಟಿ್ಟದ ಯಾವ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.

ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಇಂದು
ಆ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಗಿಲಾ್ಗಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಈಗಲೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಗಿಲಾ್ಗಲ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನೂ್ನ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ
ಜೆರಿಕೊವಿನ ಮೈದಾನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 11 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದರು; ಅವರು ಹುಳಿ ರಹಿತವಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಹುರಿದ ಕಾಳುಗಳನು್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. 12

ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಆಹಾರವಾದ ಮನ್ನವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಜನರು ಕಾನಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದ ದಿನದಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪರಲೋಕದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರವನು್ನ
ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ

ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತಿ್ತರಹೋಗಿ, “ನೀನು ನಮ್ಮ
ಜನರ ಸೆ್ನೕಹಿತನೋ ಅಥವಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ನಾನು ಶತು್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಯೆಹೋವನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ನಾನು ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

15 ಯೆಹೋವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು, “ನಿನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು. ಈಗ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.

ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ

ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿಲ್ಲ.
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2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಇಗೋ ನೋಡು,
ನೀನು ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ. 3

ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಸುತ್ತಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು. 4 ಏಳು ಮಂದಿ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಏಳುಸಲ ಸುತ್ತಬೇಕು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುತು್ತವಾಗ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಬೇಕೆಂದು
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಹೇಳು. 5 ಯಾಜಕರ ತುತೂ್ತರಿ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳು ಬೀಳುವವು;
ಆಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ” ಅಂದನು.

ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಯಾಜಕರನು್ನ

ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಏಳು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನಗರದ ಸುತ್ತ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿರಿ. ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯೋಧರು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಏಳು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊದುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಯಾಜಕರು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 9 ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಯೋಧರು
ಯಾಜಕರ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಜನರು
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಹಾಕುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಆಭರ್ಟಿಸಬೇಡಿರಿ,
ನಾನು ಹೇಳುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಭರ್ಟಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ನಗರವನು್ನ ಸುತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

12 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದ್ದನು. ಯಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪುನಃ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 13 ಏಳುಮಂದಿ ಯಾಜಕರು ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಹಾಕುತಾ್ತ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುತಾ್ತ
ನಡೆದರು. ಆಯಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಹಾಕುತಾ್ತ ನಡೆದರು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ
ಹೆಜೆ್ಜಹಾಕುತಾ್ತ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುತಾ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ
ನಡೆದರು. 14 ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಗರವನು್ನ ಒಂದು
ಸಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸುತಿ್ತ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರು.

15 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಅವರು ಎದ್ದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲು ಅವರು ಏಳು ಸಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಮುಂಚಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದರು. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅವರು
ನಗರದ ಸುತ್ತಲು ಏಳು ಸಲ ಸುತಿ್ತದರು. 16 ಏಳನೆಯ ಸಲ ಅವರು
ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವಾಗ ಯಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು.
ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನು
ಈ ನಗರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 17 ಈ ನಗರ ಮತು್ತ
ಇದರಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವತಾ್ತಗಿದೆ. ವೇಶೆ್ಯಯಾದ
ರಾಹಾಬಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮಾತ್ರ
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯಲಿ, ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ರಾಹಾಬಳು ನಮ್ಮ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. 18 ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಡಿ. ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ತಂದರೆ ನೀವೇ
ನಾಶವಾಗುವಿರಿ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಕಷ್ಟವನು್ನಂಟುಮಾಡುವಿರಿ. 19 ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ಕಂಚು ಮತು್ತ
ಕಬಿ್ಬಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವತಾ್ತಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಆತನ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

20 ಯಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದಾಗ ಜನರು
ಆಭರ್ಟಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದವು; ಜನರು
ನೇರವಾಗಿ ನಗರದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು. ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಅವರು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಿದರು; ಅಲಿ್ಲದ್ದ ತರುಣರನು್ನ, ವೃದ್ಧರನು್ನ, ತರುಣಿಯರನು್ನ,
ವೃದೆ್ಧಯರನು್ನ, ದನಕರುಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

22 ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ, “ನೀವು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. ಅವಳ ಸಂಗಡ ಇರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆ ಇಬ್ಬರು, ರಾಹಾಬಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವಳ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು
ಮತು್ತ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಅಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗಡೆ
ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು.

24 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕಿದರು.
ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ಕಂಚು ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಗರದಲಿ್ಲನ ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕಿದರು.
ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿದರು. 25

ಯೆಹೋಶುವನು ವೇಶೆ್ಯಯಾದ ರಾಹಾಬಳನೂ್ನ ಅವಳ
ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವಳ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರನೂ್ನ
ಉಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ರಾಹಾಬಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ರಾಹಾಬಳು
ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

26 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
“ಈ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ.

ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಅಡಿಗಲ್ಲನಿ್ನಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ;

ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು.

ಯೆಹೋಶುವನು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು.

ಆಕಾನನ ಪಾಪ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಕಮೀರ್ಯ ಮಗನೂ ಜಬಿ್ದೕಯ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರದವನೂ ಆದ ಆಕಾನ

ಎಂಬವನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರ ಮೇಲೆ
ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

2 ಜೆರಿಕೊವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ “ಆಯಿ” ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ಆಯಿ”
ಬೇತಾವೆನಿನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಇತು್ತ.
ಯೆಹೋಶುವನು “‘ಆಯಿ’ಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ದುಬರ್ಲತೆಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೂಢಚಯರ್ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

3 ತರುವಾಯ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, “ಆಯಿ
ಒಂದು ದುಬರ್ಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರುಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಕೆಲವೇ
ಜನರು ಇದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು “ಆಯಿ”ಗೆ ಹೋದರು.
ಆದರೆ “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುಮಾರು ಮೂವತಾ್ತರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಓಡಿಹೋದರು. “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ದಾ್ವರದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದರು.
“ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಥಳಿಸಿದರು.

ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡು ಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋಶುವನು ದುಃಖದಿಂದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ
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ಯೆಹೋಶುವನು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಧೂಳನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡರು.

7 ಯೆಹೋಶುವನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ನೀನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದು ಅಮೋರಿಯರಿಂದ
ನಾಶವಾಗಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವುದೇಕೆ? ನಾವು ಇದು್ದದರಲಿ್ಲ
ತೃಪಿ್ತಪಟು್ಟಕೊಂಡು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 8 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ
ಸೋತು ಹೋಗಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ! ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? 9 ಈ
ವಿಷಯವು ಕಾನಾನ್ಯರಿಗೂ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ತಿಳಿಯುವುದು. ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳು, ನೀನು
ಹೀಗೆ ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದರುವುದೇಕೆ? 11 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪಾಪಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮೀರಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಹೇಳಿದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಕದಿ್ದದಾ್ದರೆ; ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
12 ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ
ಓಡಿಬಂತು. ಅವರು ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಶಾಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಪಾಪವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು,
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

13 “ಈಗ ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು, ನೀನು ಜನರಿಗೆ,
‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಾಳೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೆಲ ಜನರು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡುವವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 “‘ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆಗ
ಆ ಕುಲ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು
ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ಆ ಗೋತ್ರದವರು ಮಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಗೋತ್ರದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತಾ್ತನೆ. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತನೆ. 15 ಆಗ ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುತಾ್ತನೆ. ಬಳಿಕ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವನು. ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ವತು್ತ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ’”
ಎಂದನು.

16 ಮಾರನೆಯ ದಿನ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಎಲ್ಲ
ಕುಲಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತವು.
ಯೆಹೋವನು ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ಜೆರಹನ
ಗೋತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ನಿಂತವು. ಆಗ ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. 18

ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಗ
ಕಮೀರ್ಯ ಮಗನಾದ ಆಕಾನನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಕಮೀರ್ಯು
ಜಬಿ್ದೕಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು, ಜಬಿ್ದೕಯು ಜೆರಹನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆಕಾನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸು; ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸು.
ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡು. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನನಗೆ ಹೇಳು; ನನಿ್ನಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ” ಎಂದನು.

20 ಆಗ ಆಕಾನನು, “ಇದು ಸತ್ಯ. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ನಾವು
ಜೆರಿಕೊ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಸುಮಾರು ಐದು
ಪೌಂಡಿನಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದು ಪೌಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನನಗಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತುಂಬ ಆಶೆಯಾಯಿತು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಹುಗಿದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ” ಎಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

22 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವರನು್ನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವರು ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹುಗಿದಿಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕಂಡರು. ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇತು್ತ. 23 ಜನರು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಗುಡಾರದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು.

24 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೇರಿ ಜೆರಹನ
ಮಗನಾದ ಆಕಾನನನು್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ,
ಬಂಗಾರವನು್ನ, ಆಕಾನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅವನ ದನಕರುಗಳನು್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಅವನ ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಅವನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ “ಆಕೋರ್” ಕಣಿವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 25

ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರಮಾಡಿರುವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೂ ಕೇಡನು್ನ
ಮಾಡಲಿ!” ಎಂದನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೂರಿ
ಆಕಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಂದರು ಮತು್ತ ಅವನ
ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. 26 ಆಕಾನನನು್ನ ಸುಟ್ಟ ಬಳಿಕ
ಅವರು ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಕುಪೆ್ಪಯು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲದೆ. ಹೀಗೆ
ದೇವರು ಆಕಾನನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಕಣಿವೆಗೆ “ಆಕೋರ್
ಕಣಿವೆ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕೋಪ ಶಮನವಾಯಿತು.

“ಆಯಿ”ಯ ವಿನಾಶ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ,
ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರನು್ನ ‘ಆಯಿ’ಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ‘ಆಯಿ’ಯ ಅರಸನನು್ನ

ಸೋಲಿಸಲು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಅವನ ಜನರನು್ನ, ಅವನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. 2 ಜೆರಿಕೊ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ನೀವು ‘ಆಯಿ’ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಲ
ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈಗ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಯೋಧರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ತಿಳಿಸು” ಅಂದನು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ”ಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು
ಸೈನ್ಯಸಮೇತವಾಗಿ ಹೋದನು. ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,
“ಗಮನಕೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಗರದಿಂದ
ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 5 ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವ
ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿರುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕಾದಾಡಲು ಹೊರಗೆ
ಬರುತಾ್ತರೆ. ನಾವು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡುತೆ್ತೕವೆ. 6

ಅವರು ನಗರದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಾ್ತರೆ. ನಾವು
ಮುಂಚಿನಂತೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬಹುದೂರ
ಓಡಿಹೋದಾಗ 7 ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ
ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಗೆಲು್ಲವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.

8 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ! ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಅವರು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು “ಬೇತೇಲ್”
ಮತು್ತ “ಆಯಿ”ಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇದು
ಆಯಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಕಿ್ಕತು್ತ. ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆ
ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

10 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಂದು
ಕಡೆ ಬೇಗನೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರು ಜನರನು್ನ “ಆಯಿ”ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 11

ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು “ಆಯಿ”ಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ನಗರದ ಮುಂದುಗಡೆ ನಿಂತರು. ಸೈನ್ಯವು ನಗರದ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಸೈನ್ಯ ಮತು್ತ “ಆಯಿ” ಪಟ್ಟಣದ
ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಇತು್ತ.

12 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಆರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ “ಬೇತೇಲ್” ಮತು್ತ “ಆಯಿ”ಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 13

ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದನು.
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ಮುಖ್ಯ ಪಾಳೆಯವು ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲತು್ತ. ಉಳಿದ ಜನರು
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ರಾತಿ್ರ ಯೆಹೋಶುವನು
ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದನು.

14 ತರುವಾಯ “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅರಸನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತ್ವರೆಮಾಡಿ
ಹೊರಟರು. “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನು ಪಟ್ಟಣದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲ್ಲ ಜನರು “ಆಯಿ”ಯ
ಸೈನ್ಯವು ತಮ್ಮನು್ನ ಹಿಮೆ್ಮಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮರಭೂಮಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಓಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು “ಆಯಿ” ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 17 “ಆಯಿ”
ಮತು್ತ ಬೇತೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದ್ದರು; ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಪಟ್ಟಣದ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಈಟಿಯನು್ನ ‘ಆಯಿ’ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ
“ಆಯಿ”ಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. 19 ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅವರು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದರು.

20 “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಹೊಗೆಯು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಏರುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ
ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಧೈಯರ್ವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ಆಯಿ”ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಹೋರಾಡತೊಡಗಿದರು. “ಆಯಿ”ಯ ಜನರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಯಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೆಹೋಶುವನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು, ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಏಳುತಿ್ತರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆಗ ಅವರು
ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ “ಆಯಿ” ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು
ಬಂದರು. 22 ಆಗ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು
“ಆಯಿ”ಯ ಜನರ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಇತು್ತ. “ಆಯಿ”ಯ ಜನರು
ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನನು್ನ
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸಿ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.

ಯುದ್ಧದ ಪುನರಾವಲೋಕನ
24 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಯಿ”ಯ ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ

ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಯಿ”ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದಿದ್ದ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 25 “ಆಯಿ”ಯ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಆ ದಿನ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ
ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದರು. 26 ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸುವ
ಸಂಕೇತದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ “ಆಯಿ”ಯ
ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಈಟಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಚಿದ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
27 ಆ ಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸ್ವತಾ್ತಗಿದ್ದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮಗಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

28 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ” ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. ಆ ನಗರವು ಕೇವಲ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ
ದಿಬ್ಬವಾಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 29

ಯೆಹೋಶುವನು “ಆಯಿ”ಯ ಅರಸನನು್ನ ಒಂದು ಮರಕೆ್ಕ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನೇತುಹಾಕಿದನು. ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ
ಮೇಲೆ, ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಅರಸನ ಶವವನು್ನ ಮರದಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ನಗರದ ದಾ್ವರದಲೆ್ಲೕ ಬಿಸಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡ
ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಆಶೀವಾರ್ದಗಳ ಮತು್ತ ಶಾಪಗಳ ವಚನ
30 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ

ಯೆಹೋಶುವನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 31 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಿಯದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ
ಉಪಕರಣವನೂ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

32 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅದರ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 33 ಹಿರಿಯರು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತತಂದ ಲೇವಿಯರ
ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಧರ್ಜನರು ಏಬಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಅಧರ್ಜನರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್
ಬೆಟ್ಟದ ಎದುರಿಗೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.

34 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲಾ್ಲ
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶಾಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಓದಿದನು. 35 ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು
ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮೋಶೆಯು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋಶುವನು ಓದಿದನು.

ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ

ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಈ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. ಇವರು ಹಿತಿ್ತಯರ,
ಅಮೋರಿಯರ, ಕಾನಾನ್ಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ, ಹಿವಿ್ವಯರ,

ಯೆಬೂಸಿಯರ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಮತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಭೂಮಧ್ಯಸಾಗರದ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ, ಲೆಬನೋನಿನವರೆಗೆ ಸಹ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 2 ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದರು.
ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು.

3 ಯೆಹೋಶುವನು “ಜೆರಿಕೊ” ಮತು್ತ “ಆಯಿ” ನಗರಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ನಗರದ ಜನರು
ಕೇಳಿದ್ದರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು
ಉಪಾಯಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹರುಕು-ಮುರುಕಾದ ಹಳೆಯ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿದರು; ತಾವು ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ
ತೋರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿದರು. 5 ಅವರು ಹಳೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡರು;
ಹಳೆಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡರು; ಒಣಗಿದ ಮತು್ತ
ಕೆಟು್ಟಹೋದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಬಂದವರಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡರು. 6

ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಈ ಪಾಳೆಯವು
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ.

ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು
ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

7 ಹಿವಿ್ವಯರಾದ ಅವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು, “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರಬಹುದು; ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಹಿವಿ್ವಯರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಯೆಹೋಶುವನು, “ನೀವು ಯಾರು? ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
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10

9 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಬಹುದೂರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಬಂದದ್ದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಅದು್ಭತಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು.
ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು. ಆತನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು್ಭತದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆವು. 10

ಆತನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅಮೋರಿಯರ
ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಅಷ್ಟರೋತಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗ್ ಇವರೇ ಆ ಅರಸರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜನರು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ
ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಿ, ‘ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದರೆ.

12 “ನಮ್ಮ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ
ಬಿಸಿಯಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಮೃದುವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ, ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. 13 ನಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಅವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದವು
ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಳೆಯದಾಗಿ
ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಅವು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ನೋಡಿದರು; ಆದರೆ ತಾವು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15

ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಅವರು ಜೀವಸಹಿತ ಇರಲು
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನನಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.

16 ಮೂರು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದ
ಸಮೀಪ ವಾಸಿಸುವವರು ಎಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 17

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಕೆಫೀರಾ, ಬೇರೋತ್ ಮತು್ತ
ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. 18 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸೈನ್ಯವು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನನಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ಜನನಾಯಕರು,
“ನಾವು ಮಾತುಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 20 ನಾವು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ಮೀರಿದರೆ
ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಲಿ.
ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಸೌಧೆಯನು್ನ ಕಡಿಯಲಿ ಮತು್ತ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಾಗಿ
ನೀರು ತಂದುಹಾಕಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನನಾಯಕರು
ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.

22 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು
ನಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಿಮ್ಮ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದ
ಹತಿ್ತರವೇ ಇತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂರದೇಶದವರು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ. 23 ಈಗ ನೀವು ಶಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ
ಮಂದಿರಕಾ್ಕಗಿ ಸೌಧೆಯನು್ನ ಕಡಿಯುವುದೂ ನೀರನು್ನ ಹೊರುವುದೂ
ನಿಮಗೆಂದಿಗೂ ತಪಿ್ಪದಿ್ದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು, “ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ
ಭಯದಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆವು; ದೇವರು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದನೂ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವನೆಂದೂ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆವು. 25 ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕರು. ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

26 ಹೀಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರು ಗುಲಾಮರಾದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 27 ಯೆಹೋಶುವನು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ತನ್ನ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಾಗಿಯೂ
ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ
ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿಯೇ ಇದಾ್ದರೆ.

ಸೂಯರ್ನು ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ನಿಂತ ದಿನ

ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಅದರ ರಾಜನಿಗೂ ಯೆಹೋಶುವನು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದನು. ಅವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಅತೀಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡರು.
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ “ಆಯಿ”ಯಂತೆ ಸಣ್ಣ ಊರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿತು್ತ. ಅದು ರಾಜಧಾನಿಯಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅರಸನು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. 3

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸನಾದ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ
ಅರಸನಾದ ಹೋಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನು
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸನಾದ ಪಿರಾಮ್, ಲಾಕೀಷಿನ ಅರಸನಾದ
ಯಾಫೀಯ ಮತು್ತ ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸನಾದ ದೆಬೀರ್
ಇವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ, 4 “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ ಶಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

5 ಆಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರು ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದರು. (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ,
ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ, ಲಾಕೀಷಿನ ಅರಸ ಮತು್ತ ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ;
ಇವರೇ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು.) ಆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದವು.

6 ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ನಗರದ ಜನರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶ
ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ;
ತ್ವರೆಮಾಡಿರಿ; ನಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಅಮೋರಿಯರ
ಅರಸರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ
ಯೋಧರಿದ್ದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಆ
ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದವರು ಇಡೀರಾತಿ್ರ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು.

10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಧಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಶತು್ರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಾವಿಜಯವನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಬೇತ್ಹೋರೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ
ದಾರಿಯವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಜೇಕ ಮತು್ತ
ಮಕೆ್ಕೕದದವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 11 ಬೇತ್ಹೋರೋನ್
ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಅಜೇಕದವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಆಲಿಕಲು್ಲ
ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಬಹಳಷು್ಟ ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳು ಈ
ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಂದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಈ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆಯಿಂದ ಸತ್ತರು.

12 ಆ ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಂದು ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲ್ಲ
ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು:
“ಸೂಯರ್ನೇ, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು,ಚಲಿಸಬೇಡ.
ಚಂದ್ರನೇ, ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ಕಣಿವೆಯ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರು,

ಚಲಿಸಬೇಡ.”
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವವರೆಗೆ

ಸೂಯರ್ನೂ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರನೂ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಯು
ಯಾಷಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಸೂಯರ್ನು ಆಕಾಶದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಅವನು ಇಡೀ ದಿನ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 14 ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೆಂದೂ ಹೀಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಆಮೇಲೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
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ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಮಾನವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದ ದಿನ
ಅದಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. 16 ಯುದ್ಧ
ನಡೆದಾಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು
ಮಕೆ್ಕೕದದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 17 ಆ
ಐದುಮಂದಿ ಅರಸರು ಆ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ
ಯಾರೋ ನೋಡಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18

ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಗುಹೆಯ ದಾ್ವರವನು್ನ ದೊಡ್ಡ
ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚರಿ. ಗುಹೆಯನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು
ಜನರು ಇಲಿ್ಲರಲಿ. 19 ಆದರೆ ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಯವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

20 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶತು್ರಗಳು ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ
ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಯುದ್ಧದ ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಶುವನ
ಜನರು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಮಕೆ್ಕೕದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

22 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಗುಹೆಯ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಲಾಗಿಟ್ಟ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋಶುವನ
ಜನರು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಗುಹೆಯ ಹೊರಗಡೆ ತಂದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ, ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ,
ಲಾಕೀಷಿನ ಅರಸ, ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ ಇವರೇ ಆ ಐದು ಮಂದಿ. 24

ಅವರು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನಲಿ್ಲಗೆ ತಂದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನು್ನ ಈ ಅರಸರ
ಕುತಿ್ತಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನು್ನ ಆ ಅರಸರ
ಕುತಿ್ತಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು.

25 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ, ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಹೋರಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಏನು
ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಐದು ಮರಗಳಿಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನೇತುಹಾಕಿದನು. 27 ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನದ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು
ಹೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೋ ಅದೇ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಶವಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡಿದರು. ಆ ಗುಹೆಯ ದಾ್ವರವನು್ನ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಆ ದೇಹಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಆ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲವೆ.

28 ಆ ದಿನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಕೆ್ಕೕದವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನನು್ನ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋಶುವನು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸನಿಗೂ ಮಾಡಿದನು.

ದಕ್ಷಿಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
29 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಕೆ್ಕೕದದಿಂದ

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಲಿಬ್ನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. 30 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಅರಸನನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಿದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆ ಅರಸನಿಗೂ
ಮಾಡಿದರು.

31 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಲಿಬ್ನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಲಾಕೀಷಿಗೆ ಹೋದರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಲಾಕೀಷಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು.
32 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನರು ಲಾಕೀಷ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಅವರು
ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಅವರು
ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದಕೂ್ಕ ಮಾಡಿದರು. 33 ಇದೇ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸನಾದ ಹೋರಾಮನು ಲಾಕೀಷಿನವರ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

34 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಲಾಕೀಷಿನಿಂದ ಎಗೊ್ಲೕನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು.
35 ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಆ ನಗರವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಲಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದರು.

36 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಎಗೊ್ಲೕನಿನಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. 37 ಅವರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ
ರಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಗೊ್ಲೕನಿನಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.

38 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೆಬೀರಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. 39 ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ದೆಬೀರಿನ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲ
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ
ಸಜೀವವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೆಬೀರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೆ
ಮಾಡಿದರು. ಲಿಬ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.

40 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್
ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಪೂವರ್ದ ಇಳಕಲಿನ
ಪ್ರದೇಶ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ ಎಂದು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರನೂ್ನ ಸಜೀವವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

41 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಗಾಜಾದವರೆಗಿನ
ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗೋಷೆನ್
ಪಾ್ರಂತದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 42 ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಎಲ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಅರಸರನು್ನ ಒಂದೇ
ದಂಡೆಯಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 43 ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಉತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

ಹಾಚೋರಿನ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನನು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಅನೇಕ
ಅರಸರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ

ಮಾಡಿದನು. ಮಾದೋನಿನ ಅರಸನಾದ ಯೋಬಾಬನಿಗೆ,
ಶಿಮೊ್ರೕನಿನ ಅರಸನಿಗೆ, ಅಕ್ಷಾಫಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಯಾಬೀನನು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ಅರಸರಿಗೂ ಕಿನೆ್ನರೋತ್,
ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಸರಿಗೂ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ನೆಫತ್ದೋರ್ ರಾಜನಿಗೂ ಯಾಬೀನನು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಯಾಬೀನನು ಪೂವರ್ ಮತು್ತ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನಿನ ಅರಸರಿಗೂ ಅಮೋರಿಯರಿಗೂ
ಹಿತಿ್ತಯರಿಗೂ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರಿಗೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೂ
ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಮಿಚಾ್ಛದ ಹತಿ್ತರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ
ಅರಸರ ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದವು. ಈ ಮಹಾಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಯೋಧರಿದ್ದರು, ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ರಥಗಳಿದ್ದವು.
ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳು ಕಣಗಳಷೆ್ಟೕ ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಯೋಧರು ಆ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

5 ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಸರು ಮೇರೋಮ್ ಸಣ್ಣ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.
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6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಆ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ನೀನು
ಹೆದರಬೇಡ; ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವಿರಿ.
ನೀವು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಿರಿ; ಅವರ
ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವಿರಿ” ಎಂದನು.

7 ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೇರೋಮ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಚೀದೋನ್ ಮತು್ತ
ಮಿಸೆ್ರಪೋತ್ಮಯಿಮ್ವರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮಿಚೆ್ಛಯ
ಕಣಿವೆಯವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟತು. ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 9

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು;
ಅವರ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು.

10 ಯೆಹೋಶುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಹಾಚೋರನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಹಾಚೋರಿನ
ಅರಸನನು್ನ ಕೊಂದನು. (ಹಾಚೋರ್ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಳಾಗಿತು್ತ.) 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸೈನಿಕರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು; ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

12 ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು; ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು; ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಮಾಡಿದನು. 13 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸೈನಿಕರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಸುಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಟ್ಟ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೆಂದರೆ ಹಾಚೋರ್. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಯೆಹೋಶುವನು ಸುಟ್ಟನು. 14 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎಲ್ಲ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಯಾರನೂ್ನ ಸಜೀವವಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಹೇಳಿದ್ದನು. ಮೋಶೆಯು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ದೇವರ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಾಡಿದನು.

16 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋಷೆನಿನ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರದೇಶ, ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಜೋಡರ್ನಿನ ಕಣಿವೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರದ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಪ್ರದೇಶ ಅವನ ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 17 ಸೇಯೀರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಹಾಲಾಕ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾಲಾ್ಗದ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು
ಅವನ ಸಾ್ವಧೀನವಾಯಿತು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ
ಅರಸರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 18 ಯೆಹೋಶುವನು
ಆ ಅರಸರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದನು. 19 ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅದೇ ಹಿವಿ್ವಯರ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣ.
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತುಹೋಗಿದ್ದವು. 20 ತಾವು
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಿ
ಅವರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಇದರಿಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

21 ಆಗ ಅನಾಕ ವಂಶಸ್ಥರು ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ದೆಬೀರ್, ಅನಾಬ್
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಅನಾಕ ವಂಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಊರುಗಳನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನಾಕ ವಂಶಸ್ಥರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದ ಅನಾಕ ವಂಶಸ್ಥರು
ಕೇವಲ ಗಾಜಾ, ಗತೂರು, ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. 23

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆಗ

ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕುಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರು

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನೋರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ

ಮತು್ತ ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಹಬಿ್ಬರುವ
ಪ್ರದೇಶ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಬಂತು. ಈ ದೇಶವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ವಿವರ
ಹೀಗಿದೆ:

2 ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವನು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ನಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗಿರುವ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಆ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ ಮೇರೆಯಾಗಿತು್ತ. ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಪ್ರದೇಶವು
ಸೀಹೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತು್ತ. 3 ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದಿಂದ
ಲವಣಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಪೂವರ್ಭಾಗವು ಕೂಡ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಬೇತ್ಯೆಷಿಮೋತಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಅವರು ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನನು್ನ ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಓಗನು ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರೖ
ಎಂಬ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ 5 ಓಗನು ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನ ಸೀಮೆ, ಸಲಾ್ಕ ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ,
ಇವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ ಮಾಕತೀ ಜನರು
ವಾಸಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶವು ಇವನ ರಾಜ್ಯದ ಮೇರೆಯಾಗಿತು್ತ.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ ರಾಜ್ಯದ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ
ಹಬಿ್ಬದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೂಡ ಓಗನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ಎಲ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೋಶೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ರೂಬೇನನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಗಾದನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರಸರನು್ನ ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರ ಮುಂದಾಳಾದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವೇ ಅದಾಗಿತು್ತ. ಈ
ಪ್ರದೇಶವು ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯ ಬಾಲಾ್ಗದ್ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್
ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಹಾಲಾಕ್ ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. 8 ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ,
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ, ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆ,
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಮರುಭೂಮಿ ಮತು್ತ ನೆಗೆವ್ ಇದರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹಿತಿ್ತಯರ, ಅಮೋರಿಯರ,
ಕಾನಾನ್ಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ, ಹಿವಿ್ವಯರ, ಯೆಬೂಸಿಯರ
ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟಯು
ಇಂತಿದೆ:

9 ಜೆರಿಕೊವಿನ ಅರಸ 1
ಆಯಿಯ ಅರಸ ಬೇತೇಲ್ ಹತಿ್ತರ 1
10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಸ 1
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸ 1
11 ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸ 1
ಲಾಕೀಷಿನ ಅರಸ 1
12 ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸ 1
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸ 1
13 ದೆಬೀರಿನ ಅರಸ 1
ಗೆದೆರಿನ ಅರಸ 1
14 ಹೊಮರ್ದ ಅರಸ 1
ಅರಾದಿನ ಅರಸ 1
15 ಲಿಬ್ನದ ಅರಸ 1
ಅದುಲಾ್ಲಮದ ಅರಸ 1
16 ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸ 1
ಬೇತೇಲಿನ ಅರಸ 1
17 ತಪೂ್ಪಹದ ಅರಸ 1
ಹೇಫೆರಿನ ಅರಸ 1
18 ಅಫೇಕದ ಅರಸ 1
ಲಷಾ್ಷರೋನಿನ ಅರಸ 1
19 ಮಾದೋನಿನ ಅರಸ 1
ಹಾಚೋರಿನ ಅರಸ 1
20 ಶಿಮೊ್ರೕನೆ್ಮರೋನಿನ ಅರಸ 1
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13

14

ಅಕ್ಷಾಫಿನ ಅರಸ 1
21 ತಾನಕದ ಅರಸ 1
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ಅರಸ 1
22 ಕೆದೆಷಿನ ಅರಸ 1
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಯೊಕೆ್ನಯಾಮದ ಅರಸ 1
23 ದೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೋರಿನ ಅರಸ 1
ಗಿಲಾ್ಗಲದಲಿ್ಲಯ ಗೋಯಿಮ್ನ ಅರಸ 1
24 ತಿಚರ್ದ ಅರಸ 1

ಒಟು್ಟ ಅರಸರು 31 ಮಂದಿ.

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ

ಯೆಹೋಶುವನು ತುಂಬಾ ಮುದುಕನಾದಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋಶುವನೆ, ನೀನು
ವೃದ್ಧನಾದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಇನೂ್ನ

ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ” ಅಂದನು. 2

ನೀನು ಗೆಷೂರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೀಹೋರ್ ನದಿಯಿಂದ
ಉತ್ತರದ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಸೀಮೆಯವರೆಗೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿಯು ಇನೂ್ನ
ಕಾನಾನ್ಯರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಗಾಜಾ, ಅಷೊ್ಡೕದ್,
ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಗತೂರು ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಎಂಬ ಐದು ಮಂದಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ನಾಯಕರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4

ಗೆಷೂಯರ್ ಸೀಮೆಯು, ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅವಿ್ವೕಯರನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5

ನೀನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಗೆಬಾಲ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಮೋರ್ನ್
ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಬಾಲಾ್ಗದಿನ ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು
ಲೆಬೊಹಾಮಾತಿನವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
ಬಾಲಾ್ಗದ್ ಲೆಬನೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.

6 “ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಮಿಸೆ್ರಪೋತ್ಮಯಿಮಿನವರೆಗಿರುವ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಚೀದೋನ್ಯರು ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ
ನಾನು ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರ ತಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚುವಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ 7 ಒಂಭತು್ತ ಕುಲಗಳಿಗೂ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಡು.”

ದೇಶದ ಹಂಚಿಕೆ
8 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು, ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಗಾದ್

ಕುಲಗಳವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 9 ಅವರಿಗೆ
ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರೋಯೇರ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮಧ್ಯಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಊರಿನವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಮೇದೆಬದಿಂದ
ದೀಬೋನಿನವರೆಗಿದ್ದ ಇಡೀ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇದು
ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 10 ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನು
ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಆ ಅರಸನು
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಮೊದಲು
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 11 ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪಟ್ಟಣವೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ
ಮಾಕತೀಯರು ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರದೇಶವು ಸಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೇರಿತು್ತ. ಇಡೀ ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಸಲಾ್ಕ
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಷಾನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು
ಆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಓಗ್ ರಾಜನ ಎಲ್ಲ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿತು್ತ. ಓಗ್ ರಾಜನು ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಮೊದಲು ಅವನು ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ
ಎದೆ್ರೖಗಳಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಓಗನು ರೆಫಾಯರ
ವಂಶಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಮೊದಲು ಮೋಶೆಯು ಆ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಗೆಷೂಯರ್ರನೂ್ನ ಮಾಕತೀಯರನೂ್ನ ಹೊರತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಇಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಾ್ತರೆ.

14 ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಾಗಿ ಅಪಿರ್ತವಾಗುವ
ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

15 ಮೋಶೆಯು ರೂಬೇನನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ: 16 ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ನಿಂದ ಮೇದೆಬದವರೆಗಿರುವ
ಪ್ರದೇಶ. ಇದು ಇಡೀ ತಪ್ಪಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 17 ಆ ಪ್ರದೇಶವು
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತಪ್ಪಲಪ್ರದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ

ಊರುಗಳನೊ್ನಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಆ ಊರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ದೀಬೋನ್, ಬಾಮೋತ್ಬಾಳ್, ಬೇತಾ್ಬಳೆ್ಮಯೋನ್, 18 ಯಹಚಾ,
ಕೆದೇಮೋತ್, ಮೇಫಾಯತ್, 19 ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶ,
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್, ಸಿಬಾ್ಮ, ಚೆರೆತ್ಶಹರ್, 20

ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್, ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ಬೇತ್ಯೆಷಿಮೋತ್. 21

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಆ ಅರಸನು
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು ಅವನನು್ನ
ಮತು್ತ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಜನರ ನಾಯಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ಎವೀ,
ರೆಕೆಮ್, ಚೂರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ ರೆಬಾ, ಇವರೇ ಆ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. (ಈ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸೀಹೋನನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದರು.) ಈ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಅದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ
ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಕೊಂದರು. (ಬಿಳಾಮನು ಮಂತ್ರ ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ
ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.) ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಹಳಷು್ಟ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು. 23 ರೂಬೇನನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ದಡಕೆ್ಕ ಸೀಮಿತವಾಗಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರಕಾರ
ರೂಬೇನನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಇಲಿ್ಲ ಪಟಿ್ಟ
ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ.

24 ಮೋಶೆಯು ಗಾದನ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಇಂತಿದೆ:

25 ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ ಯಗೆ್ಜೕರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಎಲ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ರಬಾ್ಬದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ವರೆಗಿನ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅಧರ್ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 26 ಆ ಪ್ರದೇಶವು
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ನಿಂದ ರಾಮತ್ಮಿಚೆ್ಛ ಮತು್ತ ಬೆಟೋನೀಮ್
ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ
ದೆಬೀರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. 27

ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಬೇತ್ಹಾರಾಮ್, ಬೇತ್ನಿಮಾ್ರ, ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ
ಚಾಫೋನ್ ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತು್ತ. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇದರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್
ಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗಲಿಲೇಯ ಸರೋವರದ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 28 ಮೋಶೆಯು ಗಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ
ಊರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

29 ಮೋಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರ:

30 ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ಬಾಷಾನ್, ಅರಸನಾದ ಓಗನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ,
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಾಯೀರನ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳು (ಒಟು್ಟ
ಅರವತು್ತ ಊರುಗಳು) ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿವೆ. 31 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಅಧರ್ಭಾಗವು, ಅಷ್ಟರೋತ್, ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಇದರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿವೆ. (ಗಿಲಾ್ಯದ್, ಅಷ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ರಾಜನಾದ ಓಗ್ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.) ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಅಧರ್ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಯಿತು.

32 ಮೋಶೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆಯಾ ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಮೋವಾಬ್ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.
ಮೋವಾಬ್ ಬಯಲು ಜೆರಿಕೊ ನಗರಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. 33 ಮೋಶೆಯು
ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿದ್ದನು.

ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು, ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳ
ನಾಯಕರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿನ

ಯಾವಯಾವ ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು.
2 ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರು
ಚೀಟುಹಾಕಿದರು. 3 ಎರಡುವರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮೋಶೆಯು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಉಳಿದವರಂತೆ ಯಾವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೂಣರ್ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಯೋಸೇಫನ
ಮನೆತನದವರು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು
ಕುಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ
ಪ್ರದೇಶ ದೊರೆಯಿತು. ಆದರೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಕೆಲವು
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ಊರುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಊರುಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದ ಜನರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವರ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹೇಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರದೇಶ
6 ಒಂದು ದಿವಸ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಕೆಲವರು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕನಿಜಿ್ಜೕಯನೂ
ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನೂ ಆದ ಕಾಲೇಬನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.
ಕಾಲೇಬನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಷೆ್ಟೕ. 7

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು, ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಗೂಢಚಯರ್ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ನನಗೆ
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇಶದ
ಬಗೆ್ಗ ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಬೇರೆಯವರು
ಭಯವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು
ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಅಂದು ನನಗೆ,
‘ನೀನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ಆ ಭೂಮಿಯು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುತಾ್ತರೆ. ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು.

10 “ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ನಲವತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುತಾ್ತಡಿದೆವು. ಈಗ ನಾನು ಎಂಭತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಮೋಶೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಾ್ಟಗ
ನಾನು ದೃಢಕಾಯನಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಸಹ
ದೃಢಕಾಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ನಾನು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೇಗೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 12

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಈಗ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಬಲಿಷ್ಠರಾದ
ಅನಾಕವಂಶಸ್ಥರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆಯೆಂದೂ ಸುಭದ್ರವಾದವುಗಳೆಂದೂ ನೀನು
ಕೇಳಿರುವೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.

13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆ ನಗರ ಈಗಲೂ ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯನಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನ ವಂಶದವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದನು. 15 ಹಿಂದೆ ಆ ನಗರದ ಹೆಸರು ಕಿಯಾರ್ತ್
ಅಬರ್ ಎಂದಿತು್ತ. ಅನಾಕ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದ ಅಬರ್
ಎಂಬವನ ಸ್ಮರಣಾಥರ್ವಾಗಿ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಅವನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ
ಇಡಲಾಗಿತು್ತ.

ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ

ಯೆಹೂದಕುಲಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಆ ಕುಲದ
ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು
ಎದೋಮಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ತೇಮಾನಿನ

ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 2

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಲವಣಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರದಿಂದ
ಆರಂಭವಾಗಿತು್ತ. 3 ಆ ಸೀಮೆಯು ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಕಪಿರ್ಯನ್ ಎಂಬ
ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದು ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೆ
ಹೋಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ
ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದವರೆಗೂ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ನಿಂದ ಅದಾ್ದರವರೆಗೂ
ಮುಂದುವರಿದು ಅಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕಕರ್ದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 4

ಆ ಸೀಮೆಯು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಚೊ್ಮೕನಿನ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು
ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ. ಈ ಭೂಮಿಯೆಲಾ್ಲ
ಅವರ ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.

5 ಅವರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ ಮೃತು್ಯಸಾಗರದ
ದಂಡೆಯಿಂದ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವ
ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.

ಅವರ ಉತ್ತರ ಸೀಮೆಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು
ಮೃತು್ಯಸಾಗರವನು್ನ ಸೇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 6 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಬೇತ್ಹೊಗಾ್ಲಕೆ್ಕ ಸಾಗಿ ಬೇತ್ಅರಬಾದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದಿತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ರೂಬೇನನ ಮಗನಾದ ಬೋಹನನ ಬಂಡೆಯವರೆಗೆ
ಸಾಗಿತು್ತ. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹಾದು
ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು
ಮೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಗಲ್ ಇದೆ.
ಅದು ಹಳ್ಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಸೀಮೆಯು ಏನ್ಷೆಮೆಷ್
ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ರೋಗೆಲ್ನಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 8 ಆ
ಸೀಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟುವ ಯೆಬೂಸಿಯ
ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಧಳದಲಿ್ಲ ಸೀಮೆಯು ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಫಾಯೀಮ್
ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರದ ಕೊನೆ. 9 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ನೆಫೊ್ತೕಹ
ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ ಎಫೊ್ರೕನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದ
ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ “ಬಾಲಾ” ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. (ಬಾಲಾವನು್ನ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂದೂ
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.) 10 ಬಾಲಾದಲಿ್ಲ ಆ ಸೀಮೆಯು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅದು ಕೆಸಾಲೋನ್ ಎಂಬ ಯಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿಮಾ್ನ
ಊರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 11 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಗಡಿಯು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಶಿಕೆ್ಕರೋನಿಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಾಲಾ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆ ಗಡಿಯು
ಯಬೆ್ನೕಲಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಂತರ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುವುದು. 12 ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರತೀರವೇ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಪಶಿ್ಚಮ ಸೀಮೆಯಾಗಿತು್ತ.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಈ ನಾಲು್ಕ ಸೀಮೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವು.

13 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು
ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಕಿಯಾರ್ತಬರ್
ಊರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. (ಅಬರ್ನು ಅನಾಕನ ತಂದೆ.) 14

ಹೆಬೊ್ರೕನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮೂರು ಅನಾಕ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಕಾಲೇಬನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಆ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮೖ.
ಅವರು ಅನಾಕನ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. 15 ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಬನು
ದೆಬೀರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು.
(ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೆಬೀರಿಗೆ ಕಿಯರ್ತ್ಸೇಫೇರ್ ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) 16 ಕಾಲೇಬನು, “ನಾನು ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೇರಿನ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಸಾರಿದನು.

17 ಕೆನಜನ ಮಗನಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದ್ದನು.
ಕಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮನೆಗೆ ಅಕ್ಷಾ ಹೋದಳು.
ಕಾಲೇಬನಿಂದ ಇನ್ನಷು್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅಕ್ಷಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದಾಗ, “ನಿನಗೆ ಏನುಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕಾಲೇಬನು ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು “ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನೀನು ನನಗೆ
ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ನೀರಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
ಅವಳ ಕೋರಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಲೇಬನು ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಯೆಹೂದ
ಕುಲವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರವು ಆ ಭೂಮಿಯ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.
21 ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ನೆಗೆವ್ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಊರುಗಳು ಎದೋಮಿನ ಸೀಮೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದವು. ಆ ಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

ಕಬೆ್ಜೕಲ್, ಏದೆರ್, ಯಾಗೂರ್, 22 ಕೀನಾ, ದೀಮೋನಾ,
ಆದಾದಾ, 23 ಕೆದೆಷ್, ಹಾಚೋರ್, ಇತಾ್ನನ್, 24 ಜೀಫ್,
ಟೆಲೆಮ್, ಬೆಯಾಲೋತ್, 25 ಹಾಚೋರ್ಹದತಾ್ತ, ಹಾಚೋರ್
ಎಂಬುವ ಕಿಯೋರ್ತ್ಹೆಚೊ್ರೕನ್, 26 ಅಮಾಮ್, ಶೆಮ,
ಮೋಲಾದಾ, 27 ಹಚರ್ಗದಾ್ದ, ಹೆಷೊ್ಮೕನ್, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್, 28

ಹಚರ್ಷೂವಾಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಬಿಜೊ್ಯೕತಾ್ಯ, 29 ಬಾಲಾ,
ಇಯಿ್ಯೕಮ್, ಎಚೆಮ್, 30 ಎಲೊ್ಟೕಲದ್, ಕೆಸೀಲ್, ಹೊಮಾರ್,
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31 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮದ್ಮನಾ್ನ, ಸನ್ಸನಾ್ನ, 32 ಲೆಬಾವೋತ್, ಶಿಲಿ್ಹೕಮ್,
ಆಯಿನ್ ಮತು್ತ ರಿಮೊ್ಮೕನ್. ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ಊರುಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

33 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಇಳಕಲಿನ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವು ಊರುಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ
ಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

ಎಷಾ್ಟವೋಲ್, ಚೊಗಾರ್, ಅಶಾ್ನ, 34 ಜನೋಹ, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್,
ತಪೂ್ಪಹ, ಏನಾಮ್, 35 ಯಮೂರ್ತ್, ಅದುಲಾ್ಲಮ್,
ಸೋಕೋ, ಅಜೇಕಾ, 36 ಶಾರಯೀಮ್, ಅದೀತಯಿಮ್,
ಗೆದೇರಾ ಮತು್ತ ಗೆದೆರೋತಯಿಮ್. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

37 ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಈ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಡಲಾಯಿತು:

ಚೆನಾನ್, ಹದಾಷಾ, ಮಿಗ್ದಲಾ್ಗದ್, 38 ದಿಲಾನ್, ಮಿಚೆ್ಪ,
ಯೊಕೆ್ತೕಲ್, 39 ಲಾಕೀಷ್, ಬೊಚ್ಕತ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್, 40 ಕಬೊ್ಬೕನ್,
ಲಹಾ್ಮಸ್, ಕಿತಿ್ಲೕಷ್, 41 ಗೆದೇರೋತ್, ಬೇತ್ದಾಗೋನ್, ನಾಮಾ
ಮತು್ತ ಮಕೆ್ಕದಾ. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

42 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು:
ಲಿಬಾ್ನ, ಎತೆರ್, ಆಷಾನ್, 43 ಇಫಾ್ತಹ, ಅಶಾ್ನ, ನೆಚೀಬ್, 44

ಕೆಯೀಲಾ, ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಮಾರೇಷಾ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು. 45

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎಕೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 46 ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಹತಿ್ತರದ ಎಲಾ್ಲ
ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವರು
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 47 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ
ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗಾಜಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದ ಊರುಕೇರಿಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನೂ್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ನೆಲವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ; ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದುದ್ದಕೂ್ಕ
ಚಾಚಿತು್ತ.

48 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಂತಿದೆ:

ಶಾಮೀರ್, ಯತಿ್ತೕರ್, ಸೋಕೋ, 49 ದನಾ್ನ, ದೆಬೀರ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತ್ಸನಾ್ನ, 50 ಅನಾಬ್, ಎಷೆ್ಟಮೋ, ಅನೀಮ್, 51

ಗೋಷೆನ್, ಹೋಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗಿಲೋ ಎಂಬ ಹನೊ್ನಂದು
ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

52 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡಲಾಯಿತು:
ಅರಬ್, ದೂಮಾ, ಎಷಾನ್, 53 ಯಾನೂಮ್, ಬೇತ್ತಪೂ್ಪಹ,
ಅಫೇಕಾ, 54 ಹುಮಾ್ಟ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಮತು್ತ
ಚೀಯೋರ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

55 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು:
ಮಾವೋನ್, ಕಮೆರ್ಲ್, ಜೀಫ್, ಯುಟಾ್ಟ, 56 ಇಜೆ್ರೕಲ್,
ಯೆಗೆ್ದಯಾಮ್, ಜನೋಹ, 57 ಕಯಿನ್, ಗಿಬೆಯಾ ಮತು್ತ ತಿಮಾ್ನ
ಎಂಬ ಹತು್ತ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

58 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು:
ಹಲೂ್ಹಲ್, ಬೇತ್ಚೂರ್, ಗೆದೋರ್, 59 ಮಾರಾತ್,
ಬೇತನೋತ್, ಎಲೆ್ಟಕೋನ್ ಎಂಬ ಆರು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.
60 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ರಬಾ್ಬ ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಿಯರ್ತ್ಬಾಳ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಊರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಡಲಾಯಿತು.

61 ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವು
ಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆ ಊರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

ಬೇತ್ಅರಾಬಾ, ಮಿದಿ್ದೕನ್, ಸೆಕಾಕಾ, 62 ನಿಬಾ್ಷನ್,
ಉಪಿ್ಪನಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಏಂಗೆದೀ ಎಂಬ ಆರು ಊರುಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.
63 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ

ಹೊರಹಾಕಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರೊಡನೆ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳು

ಯೋಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ (ಜೆರಿಕೊ ಹತಿ್ತರ) ಆರಂಭವಾಗಿ ಜೆರಿಕೊವಿನ

ಹಳ್ಳಗಳ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. (ಇದು ಜೆರಿಕೊವಿನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದೆ.) ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆರಿಕೊವಿನಿಂದ ಬೇತೇಲಿನ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. 2 ಲೂಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ
ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಅಟಾರೋತಿನಲಿ್ಲ ಅಕೀರ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
3 ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಯಪೆ್ಲೕಟ್ಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಗೆ
ಮುಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ಕಡೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಗೆಜೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

4 ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದರು.

5 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಇಂತಿದೆ: ಅವರ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆಯು ಮೇಲಿನ ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ
ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದ ಅಟಾರೋತದಾ್ದರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 6 ಅದರ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆಯು ಮಿಕೆ್ಮತಾತ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ
ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಾನತ್ ಶೀಲೋ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿ ಯಾನೋಹ ಊರಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ಯಾನೋಹ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಅಟಾರೋತ್, ನಾರಾ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆರಿಕೊವಿನವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆದು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 8 ಆ ಮೇರೆಯು
ತಪೂ್ಪಹದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾನಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. 9

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಹಲವಾರು ಗಡಿಯ ಗಾ್ರಮಗಳು ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೂ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರು ಆ ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಾ್ತಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 10 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರಿಗೆ
ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಾನಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಕಾನಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರ
ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಆಮೇಲೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೋಸೇಫನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು. ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂದೆಯಾದ ಮಾಕೀರನು

ಮನಸೆ್ಸಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು. ಮಾಕೀರನು ವೀರ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಬಾಷಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಕೀರ
ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 2 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹೇಲೆಕ್, ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್, ಶೆಕೆಮ್, ಹೇಫೇರ್,
ಶೆಮೀದಾ ಎಂಬವರ ವಂಶದವರಿಗೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಉಳಿದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಈ ಜನರ ವಂಶದವರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

3 ಚಲ್ಪಹಾದನು ಹೇಫೆರನ ಮಗನು, ಹೇಫೆರನು ಗಿಲಾ್ಯದನ
ಮಗನು, ಗಿಲಾ್ಯದನು ಮಾಕೀರನ ಮಗನು. ಮಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮಗನು. ಚಲ್ಪಹಾದನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐದು
ಜನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಮಹಾ್ಲ, ನೋಹಾ,
ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ ಮತು್ತ ತಿಚಾರ್. 4 ಆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾಯಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, “ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ
ಈ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

5 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಭೂಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಮತು್ತ ಬಾಷಾನ್ ಎಂಬ ಮತೆ್ತರಡು ಭೂಭಾಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಮನಸೆ್ಸಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಯಿತು.

7 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಶೇರ್ ಮತು್ತ ಶೆಕಮಿನ
ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಮಿಕೆ್ಮತಾತಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಸೀಮೆಯು
ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಎನ್ತಪೂ್ಪಹ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ. 8

ಎನ್ತಪೂ್ಪಹದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದವರ
ಸ್ವತಾ್ತಗಿದ್ದರೂ ಆ ಊರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋಶುವನು 15:31 161 ಯೆಹೋಶುವನು 17:8
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ಎನ್ತಪೂ್ಪಹ ಎಂಬ ಊರು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. 9

ಮನಸೆ್ಸ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಕಾನಾ ನದಿಯವರೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಮನಸೆ್ಸ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಸೀಮೆಯು ನದಿಯ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 10 ದಕ್ಷಿಣದ
ಭೂಮಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಉತ್ತರದ ಭೂಮಿ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಮೆಡಿಟರೆನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವು ಅದರ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಗಡಿಯಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸೀಮೆಯು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್
ಕುಲದವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನೂ್ನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರ
ನಾಡನೂ್ನ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ.

11 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರು ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಆಶೇರ್ ಪಾ್ರಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವು ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಬೇತ್ಷೆಯಾನ್,
ಇಬೆ್ಲಯಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು
ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರು ದೋರ್,
ಎಂದೋರ್, ತಾನಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ನಾಫೊತ್ನ ಮೂರು ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು. 12 ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 13

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ
ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

14 ಯೋಸೇಫನ ವಂಶಸ್ಥರು ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜನರಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಕೊಟೆ್ಟ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

15 ಯೆಹೋಶುವನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರೆ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ
ಭೂಮಿಯು ಈಗ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ ಮತು್ತ ರೆಫಾಯರ ಸ್ವತಾ್ತಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವು ಚಿಕ್ಕದೆನಿಸಿದರೆ
ಹೋಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದನು.

16 ಯೋಸೇಫನ ಜನರು, “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವು
ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವ ಕಾನಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಲವಾದ ಆಯುಧಗಳಿವೆ; ಕಬಿ್ಬಣದ
ರಥಗಳಿವೆ. ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಬೇತ್ಷೆಯಾನ್ ಕಣಿವೆಗಳು ಮತು್ತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದರು.

17 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಯೋಸೇಫನ ಮನೆತನದವರಾದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಬಹಳಷು್ಟ
ಜನರಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ದೇಶದ ಒಂದು ಪಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯಬೇಕು. 18 ನೀವು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದೊಂದು ಕಾಡು. ಆದರೆ ನೀವು
ಆ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ವಾಸಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ
ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವತ್ತನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಿರಿ. ಅವರು ಶಕಿ್ತಯುತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ
ಬಳಿ ಬಲವಾದ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಹಂಚುವಿಕೆ

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. 2 ಆದರೂ ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಏಳು ಕುಲಗಳು ಇನೂ್ನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಷು್ಟ ದೀಘರ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ಏಕೆ
ಕಾಯುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. 5 ಅವರು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಳು
ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಿ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯೋಸೇಫನ ಜನರು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು
ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಳು ಭಾಗಗಳಾಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಆ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.

ಯಾವ ಕುಲದವರು ಯಾವ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ. 7 ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಜಕರಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ ಪಾಲು. ಗಾದ್ಯರು, ರೂಬೇನ್ಯರು ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಲಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು
ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು, “ಹೋಗಿ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ;
ಅದರ ನಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ನಾನಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ. ಆಗ ನಾನು ಚೀಟುಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪಾಲುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ” ಅಂದನು.

9 ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು; ಯೆಹೋಶುವನಿಗಾಗಿ ನಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಏಳು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. 10

ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಚೀಟುಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಹಂಚಿದನು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಅದರ ಭೂಭಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
11 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ

ಯೋಸೇಫ್ಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರವು
ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಾಗಿತು್ತ. 12 ಅದರ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಉತ್ತರ ಅಂಚಿನೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟು ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ
ಸೀಮೆಯು ಬೇತಾವೆನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅತಿಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರೆದು 13 ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ ಲೂಜಿಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿದು ಅಟಾರೋತದಾ್ದರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಟಾರೋತದಾ್ದರ್ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 14 ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ಪಶಿ್ಚಮಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸೀಮೆಯು
ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ಬಾಳ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಇದು ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ
ಸೀಮೆಯಾಗಿತು್ತ.

15 ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ನೆಪೊ್ತೕಹ ನದಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 16 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆ ಮೇರೆಯು ರೆಫಾಯಿಮ್ ತಗಿ್ಗನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನ ಹತಿ್ತರ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ
ಮೇರೆಯು ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಯೆಬೂಸಿಯ ಪಟ್ಟಣದ
ದಕ್ಷಿಣದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ಏನ್ರೋಗೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 17 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಏನ್ಷೆಮೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಗೆಲೀಲೋತದವರೆಗೆ
ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. (ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅದುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ
ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಮಾಗರ್ದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ ಗೆಲೀಲೋತ್.) ಆ ಸೀಮೆಯು
ರೂಬೇನನ ಮಗನಾದ ಬೋಹನನ ಹೆಸರಿನ ಮಹಾಬಂಡೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 18 ಆ ಸೀಮೆಯು ಬೇತ್ಅರಾಬ ಉತ್ತರಭಾಗಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರೆದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
19 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಮೇರೆಯು ಬೇತ್ಹೊಗಾ್ಲವಿನ ಉತ್ತರಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರೆದು ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ದಡದಲಿ್ಲ
ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಸೇರುವುದು ಇಲಿ್ಲಯೇ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಸೀಮೆ.

20 ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಅವರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೇರೆಯು ಇದೇ. 21

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು: ಜೆರಿಕೊ,
ಬೇತ್ಹೊಗಾ್ಲ, ಏಮೆಕೆ್ಕಚಿ್ಚೕಚ್, 22 ಬೇತ್ಅರಾಬಾ,
ಚೆಮಾರಯಿಮ್, ಬೇತೇಲ್, 23 ಅವಿ್ವೕಮ್, ಪಾರಾ, ಒಫಾ್ರ, 24

ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯ, ಕೆಫೆರ್, ಒಫಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಗೆಬಾ ಎಂಬ ಹನೆ್ನರಡು ನಗರಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

25 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರದವರು ಹದಿನಾಲು್ಕ ಊರುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಊರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ರಾಮಾ,
ಬೇರೋತ್, 26 ಮಿಚೆ್ಪ, ಕೆಫೀರಾ, ಮೋಚಾ, 27 ರೆಕೆಮ್,
ಇಫೇರ್ಲ್, ತರಲಾ, 28 ಚೇಲ, ಎಲೆಫ್, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು
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ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಪಟ್ಟಣ, ಗಿಬೆಯತ್ ಮತು್ತ
ಕಿಯರ್ತ್. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ

ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಸೇರಿದ ಭೂಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಭಾಗವಿದು:
ಬೇಷೆರ್ಬ, ಮೋಲಾದಾ, 3 ಹಚರ್ಷೂವಾಲ್, ಬಾಲಾ, ಎಚೆಮ್,
4 ಎಲೊ್ತೕಲದ್, ಬೆತೂಲ್, 5 ಹೊಮಾರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್,
ಬೇತ್ಮಕಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್ಸೂಸಾ, 6 ಬೇತ್ ಲೆಬಾವೋತ್
ಮತು್ತ ಶಾರೂಹೆನ್ ಎಂಬ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

7 ಆಯಿನ್, ರಿಮೊ್ಮೕನ್, ಏತೆರ್, ಆಷಾನ್ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 8 ಬಾಲತ್ಬೇರನ
(ನೆಗೇವದಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಮ)ವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ
ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ದೊರೆತ ಭಾಗವಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 9

ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರ ಭೂಮಿಯು ಯೆಹೂದದ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು
ಭಾಗವಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಭೂಮಿ ಇದ್ದಕಾರಣ ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
10 ತರುವಾಯ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದವರು

ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು. ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾರೀದಿನವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. 11

ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಮಗರ್ಲಾಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದಬೆ್ಬಷೆತ್ನು್ನ
ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೊಕೆ್ನಯಾಮ್ ಊರಿನ ಈಚೆ ಇರುವ
ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಸಾರೀದಿನಿಂದ ಕಿಸೊ್ಲೕತ್ ತಾಬೋರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ದಾಬೆರತ್ ಮತು್ತ ಯಾಫೀಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು ಗತ್ಹೇಫೆರ್ ಮತು್ತ ಎತ್ಕಾಚೀನಿನ
ಮೇಲಿಂದ ರಿಮೊ್ಮೕನಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು “ನೇಯಕೆ್ಕ”
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 14 “ನೇಯ”ದಿಂದ ಅದು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹನಾ್ನತೋನಿನ ಮೇಲಿಂದ ಇಫ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 15 ಕಟಾ್ಟತ್, ನಹಲಾ್ಲಲ್, ಶಿಮೊ್ರೕನ್, ಇದಲಾ್ಲ,
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಈ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿವೆ.

16 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದರು.

ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
17 ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ
ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. 18 ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು: ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಕೆಸುಲೊ್ಲೕತ್, ಶೂನೇಮ್,
19 ಹಫಾರಯಿಮ್, ಶೀಯೋನ್, ಅನಾಹರತ್, 20 ರಬಿ್ಬೕತ್,
ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಎಬೆಜ್, 21 ರೆಮೆತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ಏನ್ಹದಾ್ದ ಮತು್ತ
ಬೇತ್ ಪಚೆ್ಚೕಚ್.

22 ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯು ತಾಬೋರ್, ಶಹಚೀಮಾ,
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ ತಲುಪಿತು್ತ. ಆ ಸೀಮೆಯು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು
ಇದರಲಿ್ಲದ್ದವು. 23 ಈ ನಗರಗಳು ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಸಾ್ಸಕಾರ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
24 ಭೂಮಿಯ ಐದನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದವರು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಲನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 25 ಆ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಿದು: ಹೆಲ್ಕತ್, ಹಲೀ ಬೆಟೆನ್,
ಆಕ್ಷಾಫ್, 26 ಅಲಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಅಮಾದ್ ಮತು್ತ ಮಿಷಾಲ್.

ಇದರ ಪಶಿ್ಚಮ ಮೇರೆಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ
ಶೀಹೋರ್ಲಿಬ್ನತ್ವರೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 27 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದರ
ಸೀಮೆಯು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬೇತ್ದಾಗೋನಿಗೆ
ಹೋಗಿತು್ತ. ಆ ಸೀಮೆಯು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಮತು್ತ
ಇಪ್ತಹೇಲ್ ಕಣಿವೆಗೂ ತಲುಪಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಬೇತ್ಏಮೆಕ್
ಮತು್ತ ನೆಗೀಯೇಲ್ನ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದು ಕಾಬೂಲಿನ
ಉತ್ತರ ಭಾಗವನು್ನ ದಾಟಿತು್ತ. 28 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಮೇರೆಯು
ಎಬೊ್ರೕನ್, ರೆಹೋಬ್, ಹಮೊ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಕಾನಾ ಇವುಗಳ
ಮೂಲಕ ಚೀದೋನ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಕೆ್ಕ ತಲುಪಿತು್ತ. 29

ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಸೀಮೆಯು ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಾಮಾವನು್ನ
ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಸುಭದ್ರ ನಗರವಾದ ತೂರ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದು
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೋಸಾಕೆ್ಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅಕಿ್ಜೕಬ್, 30 ಉಮಾ್ಮ, ಅಫೇಕ್ ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ ಹತಿ್ತರ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದವು. 31 ಈ
ನಗರಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು
ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಟುಂಬವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಭೂಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು.

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
32 ಭೂಮಿಯ ಆರನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರವು ತನ್ನ
ಭೂಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. 33 ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇರೆಯು
ಚಾನನಿ್ನೕಮಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೇಲೆಫಿನ ಹತಿ್ತರ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಮೇರೆಯು ಅದಾಮೀನೆಕೆಬ್
ಮತು್ತ ಯಬೆ್ನಯೇಲ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕೂ್ಕಮಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಂಡಿತು. 34 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆ ಮೇರೆಯು ಆಜೊ್ನೕತ್ತಾಬೋರಿನ ಮೂಲಕ ಹುಕೊ್ಕೕಕಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆ ಆಶೇಯರ್ರ ಮೇರೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ
ಮೇರೆಯು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ
ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಹೋಯಿತು. 35 ಈ ಸೀಮೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಅತಿ
ಭದ್ರವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ: ಚಿದಿ್ದೕಮ್,
ಚೇರ್, ಹಮ್ಮತ್, ರಕ್ಕತ್, ಕಿನೆ್ನರೆತ್, 36 ಅದಾಮಾ, ರಾಮಾ,
ಹಾಚೋರ್, 37 ಕೆದೆಷ್, ಎದೆ್ರೖ, ಏನ್ಹಾಚೋರ್, 38 ಇರೋನ್,
ಮಿಗ್ದಲೇಲ್, ಹೊರೇಮ್, ಬೇತನಾತ್ ಮತು್ತ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್
ಎಂಬವುಗಳು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು.

39 ಈ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕುಲದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ದಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
40 ಆಮೇಲೆ ದಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ

ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆ ಕುಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರವು ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆಯಿತು. 41 ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಊರುಗಳು:
ಚೊಗಾರ್, ಎಷಾ್ಟವೋಲ್, ಈಷೆರ್ಮೆಷ್, 42 ಶಾಲಬಿ್ಬೕನ್,
ಅಯಾ್ಯಲೋನ್, ಇತಾ್ಲ, 43 ಏಲೋನ್, ತಿಮಾ್ನ, ಎಕೊ್ರೕನ್, 44

ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, ಬಾಲತ್, 45 ಯೆಹುದ್, ಬೆನೇಬೆರಕ್,
ಗತ್ರಿಮೊ್ಮೕನ್, 46 ಮೇಯಕೋರ್ನ್ ಮತು್ತ ರಕೊ್ಕೕನ್, ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ
ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತವು.

47 ದಾನ್ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ವೈರಿಗಳಿದ್ದರು.
ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವರನು್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಲೆಷೆಮ್ ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿ ಲೆಷೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ
ಮೂಲಪುರುಷನ ಹೆಸರಾದ ದಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಟ್ಟರು. 48 ಈ
ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ದಾನ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋತ್ರದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
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ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಭೂಮಿ
49 ಹೀಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಆಯಾ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ನಾಯಕರು

ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. 50 ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ತಿಮ್ನತ್ಸೆರಹ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

51 ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಪ್ರಧಾನರೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಬಂದು ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಚೀಟುಹಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳೇ ಇವು. ಹೀಗೆ
ದೇಶ ವಿಭಾಗ ಕಾಯರ್ವು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.

ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, 2

“ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನಾ್ನಗಿ

ಗೊತು್ತಪಡಿಸು. 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತಿಳಿಯದೆ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ
ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

4 “ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನನಾಯಕರಿಗೆ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. ಆಗ ನಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ ನಗರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿ; ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು
ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. 5 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಬಂದವನು ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಆ ನಗರದ ನಾಯಕರು
ಕೊಂದವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಾರದು.
ಆಶ್ರಯಕೋರಿ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನರಹತ್ಯವು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾದದೆ್ದೕ ಹೊರತು ದೆ್ವೕಷದಿಂದ
ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. 6 ಆ ನಗರದ ನಾ್ಯಯಾಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಮಹಾಯಾಜಕನು
ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು.
ತರುವಾಯ ಅವನು ತಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಊರಿನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು “ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನಾ್ನಗಿ” ಕೆಲವು
ನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ
ಕೆದೆಷ್; ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಶೆಕೆಮ್;
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್. 8 ಜೆರಿಕೊವಿನ ಹತಿ್ತರ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ
ಬೆಚೆರ್, ಗಾದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ ರಾಮೋತ್;
ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಲಾನ್. ಇವೇ ಆ
ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ
ಪರದೇಶಿಯನಾಗಲಿ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ನರಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು
ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿತು್ತ. ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತು್ತ; ಅಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ
ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಾ್ಯಯಾಲಯವೇ ತೀಪುರ್ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ.

ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು

ಲೇವಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಮಾತಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ, ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ

ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 2 ಇದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು. ಲೇವಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ವಾಸಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಮೇಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು:

4 ಕೆಹಾತ್ಯರ ಒಂದು ಭಾಗಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆಯೋನ್ ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು, ಕೆಹಾತ್ಯರು ಲೇವಿ ಕುಲದವನೂ ಯಾಜಕನೂ ಆದ
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು.

5 ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ದಾನ್ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು.

6 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ
ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು.

7 ಮೆರಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್
ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು.

8 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು;
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದರು.

9 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಬರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: 10 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೆಹಾತ್ಯ ಗೋತ್ರದ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 11 ಅವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್ನಗರ (ಇದಕೆ್ಕ ಅನಾಕನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬರ್ನ
ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತು್ತ.) ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ನಗರದ ಹತಿ್ತರದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 12 ಆದರೆ ಕಿಯರ್ತಬರ್
ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಗರವಾದ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ಲಿಬಾ್ನ, 14 ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟಮೋಹ, 15

ಹೋಲೋನ್, ದೆಬೀರ್, 16 ಆಯಿನ್, ಯುಟಾ್ಟ ಮತು್ತ
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಹ
ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂಭತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

17 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರಗಳನು್ನ ಸಹ
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅವು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಗೆಬ, 18 ಅನಾತೋತ್ ಮತು್ತ
ಅಲೊ್ಮೕನ್. ಈ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. 19 ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಅವರು ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು.

20 ಕೆಹಾತ್ಯರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಪಡೆದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: 21 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯನಗರವಾದ ಶೆಕೆಮ್, ಗೆಜೆರ್, 22

ಕಿಬ್ಚೈಮ್ ಮತು್ತ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮರು
ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

23 ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, 24

ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗತ್ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

25 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ತಾನಾಕ್ ಮತು್ತ
ಗತ್ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

26 ಕೆಹಾತ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದ ಜನರು ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು.

27 ಲೇವಿಯ ಸಂತತಿಯವರಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಈ
ಊರುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು:

ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಆಶ್ರಯನಗರವಾದ ಗೋಲಾನ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬೆಯೆಷೆ್ಟರಾವನು್ನ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಈ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
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28 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರು ಕಿಷೊ್ಯೕನ್,ದಾಬೆರತ್, 29

ಯಮೂರ್ತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರು ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

30 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಮಿಷಾಲ್,ಅಬೊ್ದೕನ್, 31 ಹೆಲಾ್ಕತ್,
ರೆಹೋಬ್ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆಶೇರರು ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

32 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಗಲಿಲಾಯದ ಆಶ್ರಯನಗರವಾದ
ಕೆದೆಷ್, ಹಮೊ್ಮೕತ್ದೋರ್, ಕತಾರ್ನ್ ಎಂಬವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿಯರು ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

33 ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯು ಸಿಕಿ್ಕತು.

34 ಲೇವಿಯರ ಮತೊ್ತಂದು ಗೋತ್ರವು ಮೆರಾರೀ ಎಂಬುದು. ಆ
ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ದೊರೆತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು
ಅವರಿಗೆ ಚೂಕಿ್ನೕಮ್, ಕತಾರ್, 35 ದಿಮಾ್ನ, ನಹಲಾಲ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 36 ರೂಬೇನ್ಯರು
ಅವರಿಗೆ ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚಾ, 37 ಕೆದೇಮೋತ್, ಮೇಫಾಗತ್
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 38 ಗಾದ್ಯರು
ಅವರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಆಶ್ರಯನಗರವಾದ ರಾಮೋತ್,
ಮಹನಯೀಮ್, 39 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗಾದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

40 ಲೇವಿಯರ ಕೊನೆಯ ಗೋತ್ರದವರಾದ ಮೆರಾರೀಯರು
ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

41 ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಲವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬೇರೆ
ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. 42 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಇತು್ತ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
ಅನ್ವಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

43 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 44 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಅವರ ಯಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಿದನು. 45 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆತನು ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರದ
ವಾಗ್ದನವೇ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗಾ್ದನವೂ ನೆರವೇರಿತು.

ಮೂರು ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ,
ಗಾದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. 2 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,

“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ; ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ಪಾಲಿಸಿದಿರಿ. 3 ಈವರೆಗೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಬೆಂಬಲ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು. 5 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು

ಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಬೀಳೊ್ಕಟ್ಟನು.
ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 7 ಮೋಶೆಯು
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ ಬಾಷಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಉಳಿದಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಅವನು, “ನೀವು
ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಪಶುಗಳಿವೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರತಾ್ನಭರಣಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸುಂದರವಾದ ಅನೇಕ ಬಟೆ್ಟಗಳಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಹಲವಾರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಅಂದನು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು, ಗಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲದ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು.
ಅವರು ಕಾನಾನಿನ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

10 ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರು ಗೆಲಿಲೋತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇದು ಕಾನಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 11 ಇನೂ್ನ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರು, ಈ ಮೂರು
ಕುಲದವರು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. ಕಾನಾನಿನ
ಗಡಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಗೆಲಿಲೋತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಈ
ಮೂರು ಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಮೂರು ಕುಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

13 ಆದರೆ ಮೊದಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಗಾದ್ಯರ,
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲು ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಮಹಾಯಾಜಕ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ
ಫೀನೆಹಾಸನ ನೇತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹತು್ತ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಹತು್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಕುಲಗಳ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

15 ಈ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೂಬೇನ್ಯರ,ಗಾದ್ಯರ
ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೀಗೆಂದರು: 16 “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಿಮಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ಇದು ದೇವರ
ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 17

ಪೆಗೋರ್ನಲಿ್ಲ ಏನಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ಆ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ
ನಾವು ಇನೂ್ನ ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ
ರೋಗದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 18 ಈಗ ನೀವು
ಅದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಮುಖರಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

19 “‘ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಲು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಯೆಹೋವನ
ಗುಡಾರವು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೇರೊಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಈಗಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

20 “‘ಜೆರಹನ ಮಗನಾದ ಆಕಾನನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ
ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದನು;
ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಯಿತು. ಆಕಾನನು ತನ್ನ
ಪಾಪದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆದರೆ ಬಹಳಷು್ಟ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಸತ್ತರು’”
ಎಂದರು.

21 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು
ಆ ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 22 “ನಮ್ಮ ದೇವರು
ಯೆಹೋವನೇ! ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ
ನಾವು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆವೆಂಬುದು
ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವೂ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂಬುದು
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ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ವಿವೇಚಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು.
ನಾವೇನಾದರೂ ತಪು್ಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಅನಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಗ ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. 23 ನಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಆತನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 24 ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ, ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದಿರುವಿರೇನು? ಇಲ್ಲ! ನಾವು ಆ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ
ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಕೊಡದಿರಬಹುದು ಎಂಬ
ಭಯ ನಮಗಿತು್ತ. 25 ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಮತೊ್ತಂದು ದಡದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅಂದರೆ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಳುವಾಗ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು. ‘ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು
ಆದ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಂಗವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಡೆಯಬಹುದು.

26 “ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನಾವು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಾಗಲಿ
ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬಳಸಲು ಕಟಿ್ಟಲ್ಲ. 27 ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವ
ದೇವರನೆ್ನೕ ನಾವೂ ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ
ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛ. 28 ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
‘ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ‘ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿ! ಗತಿಸಿಹೋದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಂತಿದೆ. ನಾವು ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಾಗಲಿ
ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

29 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಲು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನದು ಎಂಬುದನು್ನ
ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

30 ಯಾಜಕನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಗಾದ್ಯರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಅಧರ್ಜನರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಸತ್ಯ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. 31 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ
ಫೀನೆಹಾಸನು ಈ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ನೀವು ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆಗ ಫೀನೆಹಾಸನು ಮತು್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಗಾದ್ಯರನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಕಾನಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ರೂಬೇನ್ಯರ, ಗಾದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದೆಂದೂ ಅವರು
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬಾರದೆಂದೂ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

34 ರೂಬೇನ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಾದ್ಯರು, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ” ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ “ಏದ್”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಣೆ

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡೆದು
ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳು

ಕಳೆದವು. ಯೆಹೋಶುವನು ಬಹಳ ಮುದುಕನಾದನು. 2 ಆಗ

ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಯನಾಯಕರನು್ನ, ಕುಟುಂಬದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ, ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಾನು ಬಹಳ ಮುದುಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 4 ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನಕೆ್ಕ
ಬಂದಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ
ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗಾಗಿ ಇದನು್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

6 “ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಿರಿ. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಡಿ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ
ಕೆಲವು ಜನರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನೆ್ನೕ ಪೂಜಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಪೂಜೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ
ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. 8 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಈವರೆಗೆ ನೀವು
ಹೇಗಿದಿ್ದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಇರಿ.

9 “ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯಾವ ಜನಾಂಗಕೂ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯದಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತಾಯಿತು; ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 11

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.

12 “ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ
ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಜನರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹ ಮಾಡಿದರೆ, 13

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಉರುಲಿನಂತಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಧೂಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಇದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

14 “ನಾನು ಇಹಲೋಕ ಯಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮುಗಿಸುವ
ಕಾಲಬಂದಂತಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅನೇಕ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ಅದನು್ನ ನೀವು
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಯಾವ
ವಾಗಾ್ದನವನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 15 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ವಾಗಾ್ದನವು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಉಳಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ನೀವು ತಪು್ಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗುವುದೆಂದೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ
ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟು್ಟವದಾಗಿಯೂ
ಆತನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸದೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ
ಸೇವೆಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ
ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುವನು,” ಅಂದನು.

ಯೆಹೋಶುವನು ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು

ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ
ಕುಲದವರನು್ನ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನು್ನ, ಕುಲದ
ಪ್ರಧಾನರನು್ನ, ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ, ಮುಖಂಡರನು್ನ

ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಈ ಜನರು
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.

ಯೆಹೋಶುವನು 22:23 166 ಯೆಹೋಶುವನು 23:16



2 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ: ‘ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದರು, ನಾನು
ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮತು್ತ ನಾಹೋರ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆಯಾದ ‘ತೆರಹ’
ಮೊದಲಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಡಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕಾನಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು, ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ
ಇಸಾಕನೆಂಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 4 ಇಸಾಕನಿಗೆ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಏಸಾವ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಏಸಾವನಿಗೆ ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಯಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.

5 “‘ತರುವಾಯ ನಾನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯಾಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆ. 6 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಡು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರು ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದರು. 7 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು. ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ; ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

“‘ತರುವಾಯ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ. 8 ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ಆ
ಜನರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಗ ನೀವು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.

9 “‘ಅನಂತರ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನೂ
ಆದ ಬಾಲಾಕನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧತೆಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಶಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಬಿಳಾಮನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಕೋರಿದನು.
ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅವನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

11 “‘ತರುವಾಯ ನೀವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಜೆರಿಕೊ
ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದಿರಿ. ಜೆರಿಕೊ ನಗರದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿದರು. ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಕಾನಾನ್ಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆನು. 12 ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ
ಮುಂಚೆಯೇ ಕಡಜದ ಹುಳಗಳ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳಿಸಿದೆ್ದ. ಈ ಹುಳಗಳು
ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಹೀಗೆ ನೀವು
ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆಯೇ ಆ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.

13 “‘ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವು ಆ ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ. ನೀವು ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ. ಈಗ ನೀವು ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ದಾ್ರಕ್ಷಿ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ ಮರದ ತೋಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಆ ತೋಟಗಳನು್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ.’”

14 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

15 “ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ ಯಾರ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಇದಾ್ದಗ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡುವಿರೋ ಅಥವಾ ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆಮಾಡುವಿರೋ

ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಇಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ಆಯೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದನು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ನಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದವನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದವು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 18 ಆ ದೇಶಗಳ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಈಗ
ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮುಂಚೆ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಜನರು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರಮಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.

21 ಆದರೆ ಜನರು, “ಇಲ್ಲ! ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋಶುವನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತು್ತ
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು ಒಪಿ್ಪದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಿರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ! ನಾವೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

23 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು, “ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಮಾಡುವೆವು. ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸುವೆವು” ಎಂದರು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ
ಒಂದು ವಿಧಿಯಾಯಿತು. 26 ಯೆಹೋಶುವನು ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಓಕ್ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

27 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳಿದ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಲು್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇಂದು ಯೆಹೋವನು ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಈ ಕಲು್ಲ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಲು್ಲ
ಇಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಲು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಮುಖರಾದರೆ ಈ ಕಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಸ್ವನಾಡಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣ
29 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ

ಹೊಂದಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
30 ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹದ ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ.
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31 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಮಾಡಿದರು; ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣಾನಂತರವೂ ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಅವರ
ನಾಯಕರು ಜೀವಿಸಿದಾ್ದಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಮಾಡಿದರು.

ಯೋಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟದು್ದ
32 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ

ಯೋಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೋಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.

ಯಾಕೋಬನು ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆಯಾದ ಹಮೋರನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಶೆಕೆಮ್ ಊರಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಆ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಈ ಭೂಮಿಯ ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳದಾಗಿತು್ತ.

33 ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಗಿಬೇತ್ನಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಿಬೇತ್
ಊರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಊರನು್ನ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ.
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1

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು

ಕಾನಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಯುದ್ಧ

ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕುಲದವರು ಮೊದಲು
ಹೋಗಿ ಕಾನಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
2 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು

ಹೋಗಲಿ. ಅವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರಿಂದ
ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಸಹೋದರರೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ
ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಕಾನಾನ್ಯರನೂ್ನ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 5 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನಗರದ ಅರಸನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಾನಾನ್ಯರನೂ್ನ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.

6 ಬೆಜೆಕ್ನ ಅರಸನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳ
ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆಗ ಬೆಜೆಕ್ನ ಅರಸನು,
“ನಾನು ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರ ಕೈಕಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಆ ಅರಸರು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಆಹಾರದ
ಚೂರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ನ ಅರಸನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು; ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.

8 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. 9 ತರುವಾಯ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಉಳಿದಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಹೋದರು. ಆ ಕಾನಾನ್ಯರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

10 ತರುವಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಿಯರ್ತಬರ್ವೆಂಬ ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಕಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗಳು
11 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೆಬೀರ ನಗರಕೆ್ಕ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದರು. (ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಕಿಯರ್ತ್ಸೇಫೆರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ.) 12 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧ
ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕಾಲೇಬನು ಜನರಿಗೆ, “ಕಿಯರ್ತ್ಸೇಫೆರನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೆನಜನೆಂಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಕೆನಜನಿಗೆ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು
ಕಿಯರ್ತ್ಸೇಫೆರನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಲೇಬನು ತನ್ನ
ಮಗಳಾದ ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

14 ಅಕ್ಷಾಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದಳು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅಕ್ಷಾಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಕ್ಷಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಹೋದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದಾಗ, “ನಿನಗೇನು
ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕಾಲೇಬನು ಕೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು, “ನನಗೊಂದು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು
ನನಗೆ ನೆಗೆವಿನಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದಳು. ಅವಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಕಾಲೇಬನು
ಅವಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಕೇನ್ಯರು (ಕೇನ್ಯರು ಮೋಶೆಯ ಮಾವನ
ಗೋತ್ರದವರಾಗಿದ್ದರು.) ಖಜೂರ್ರ ನಗರವನು್ನ (ಜೆರಿಕೊವನು್ನ)
ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೋದರು. ಅವರು ನೆಗೆವಿನಲಿ್ಲ
ಅರಾದ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಯೆಹೂದ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರ ಸಂಗಡ ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

17 ಕಾನಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಚೆಫತ್ ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರು ಆ
ಕಾನಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಿದರು; ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೊಮಾರ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಗಾಜಾ ನಗರವನೂ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಎಲಾ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಷೆ್ಕಲೋನ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಗರಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಹ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

20 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಕಾಲೇಬನ ಜನರು ಅನಾಕನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.

21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನರೊಡನೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರು ಬೇತೇಲನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು
22 ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಲೂಜ್ ಎಂಬ ಬೇತೇಲ್ ನಗರದ

ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ
ಕುಲದವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಬೇತೇಲ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು
ಬೇತೇಲ್ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಾಗರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆ ಗೂಢಚಾರರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಗೂಢಚಾರರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಈ ನಗರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಲು ಮಾಡಿರುವ ಗುಪ್ತಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸು. ನಾವು ಈ
ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರುವೆವು” ಎಂದರು.

25 ಅವನು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಗುಪ್ತಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಬೇತೇಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 26 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲೊ್ಲಂದು ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಲೂಜ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು ಲೂಜ್ ಎಂದೇ ಇದೆ.
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ಕಾನಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
27 ಬೇತ್ಷೆಯಾನ್, ತಾನಾಕ್, ದೋರ್, ಇಬೆ್ಲಯಾಮ್,

ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಈ
ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರು ನೆಲೆನಿಂತರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಅನಂತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರನೂ್ನ
ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

29 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಕಾನಾನ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಜನರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಾನಾನ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು.

30 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಸಂಗಡವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಕಿಟೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ನಹಲೋಲ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾನಾನ್ಯರು
ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನಾನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸಮಾಡಲು
ಹಚಿ್ಚದರು.

31 ಆಶೇಯರ್ರು ಅಕೊ್ಕೕ, ಚೀದೋನ್, ಅಹಾ್ಲಬ್, ಅಕಿ್ಜೕಬ್,
ಹೆಲಾ್ಬ, ಅಫೀಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ನಗರಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 32 ಆಶೇಯರ್ರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ
ಕಾನಾನ್ಯರು ಆಶೇಯರ್ರೊಡನೆ ಇರತೊಡಗಿದರು.

33 ನಫಾ್ತಲ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರನು್ನ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್, ಬೇತನಾತ್ ನಗರಗಳಿಂದ
ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಆ ನಗರಗಳ ಜನರೊಡನೆ
ವಾಸಮಾಡ ತೊಡಗಿದರು. ಆ ಕಾನಾನ್ಯರು ನಫಾ್ತಲ್ಯರ
ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

34 ಅಮೋರಿಯರು ದಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಮೋರಿಯರು ಕಣಿವೆಗೆ ಬರಲು
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದಾನ್ ಕುಲದವರು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. 35 ಅಮೋರಿಯರು
ಹರ್ಹೆರೆಸ್ ಪವರ್ತ, ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಶಾಲಿ್ಬೕಮ್ಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ತರುವಾಯ ಯೋಸೇಫ್ಯರು
ಪ್ರಬಲರಾದರು. ಆಗ ಅವರು ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 36 ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವು
ಸಾ್ಕಪಿರ್ಯನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಸೇಲಾದವರೆಗೆ ಮತು್ತ ಸೇಲಾದಿಂದ
ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.

ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿಲಾ್ಗಲ್ ನಗರದಿಂದ ಬೋಕೀಮ್
ನಗರದವರೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ದೂತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ

ಸಂದೇಶವು ಹೀಗೆದೆ: “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೊರಗೆತಂದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ‘ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2

ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

3 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಿಮಗೊಂದು ಉರುಲಾಗುತಾ್ತರೆ. ಅವರ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಲೆಯಂತೆ ಉರುಲಾಗುತ್ತವೆ.’”

4 ದೂತನು ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಜನರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಾವು
ಗೋಳಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೋಕೀಮ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು.

ಅವಿಧೇಯತೆ ಮತು್ತ ಸೋಲು
6 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದವರು ವಾಸಮಾಡಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೀವಂತವಿರುವವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. ಯೆಹೋಶುವನ
ಮರಣಾನಂತರ ಬದುಕಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಈ ಹಿರಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. 8 ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ
ವಷರ್ ಬದುಕಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗಾಷ್
ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಿಮ್ನತ್ ಹೆರೆಸಿನಲಿ್ಲತು್ತ.

10 ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಲ್ಲರು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ
ಪೀಳಿಗೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದನು. 12 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ
ಬಂತು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಬಾಳ್
ದೇವರನೂ್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನೂ್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.

14 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಶತು್ರಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 15

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿದರು;
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಜನರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸೋಲಾಗುವುದೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರೆಂಬ ಕೆಲವು ನಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿದನು. ಈ ನಾಯಕರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಂದ
ಕಾಪಾಡಿದರು. 17 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರದೆ ಬೇರೆಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬದಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

18 ಅನೇಕ ಸಲ ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಗೋಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ ಮರುಕಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅವರನು್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಬ್ಬ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. 19 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪುನಃ ಪಾಪ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಭ್ರಷ್ಠರಾಗಿ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳಲಾರಂಭಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುಂಬ ಮೊಂಡರಾಗಿದು್ದ
ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

20 ಹೀಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ಈ ಜನಾಂಗದವರು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ನಾನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದಿದಾ್ದರೆ. ಇವರು ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನಮುಂದೆ ನಾನು ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಸರಾಗಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ
ಜನಾಂಗದವರು ಇನೂ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಲು ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ಆಸ್ಪದಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುತಾ್ತರೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 23

ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೆ್ಕ
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ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋಶುವನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಬದುಕಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಕಾನಾನ್ಯರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರನು್ನ
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಬಿಟ್ಟನು. (ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸದ ಈ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.) ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು
ಬಿಟ್ಟ ಜನಾಂಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: 3 ಐದು ಮಂದಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ಎಲಾ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು,
ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಾಳ್ಹೆಮೊರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಲೆಬೂಹಮಾತಿನ ದಾರಿಯವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಹಿವಿ್ವಯರು. 4

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆತನು
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಾನಾನ್ಯ, ಹಿತಿ್ತಯ, ಅಮೋರಿಯ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ,
ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ ಜನಾಂಗಗಳೊಡನೆ
ವಾಸಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗ ತೊಡಗಿದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರ
ಕುಮಾರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅವರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಪ್ರಥಮ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶ
7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ಬಾಳ್
ಮತು್ತ ಅಶೇರ್ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಹರೇಮ್ಅರಾಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಕೂಷನ್ ರಿಷಾತಯಿಮ್
ಎಂಬವನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಳುವುದಕೂ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಎಂಟು ವಷರ್
ಆ ಅರಸನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು
ಒತಿ್ನೕಯೇಲ. ಅವನು ಕೆನಜ ಎಂಬವನ ಮಗನು. ಕೆನಜನು
ಕಾಲೇಬನ ತಮ್ಮ. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 10

ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಬಂದಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದನು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅರಾಮಿನ ಅರಸನಾದ
ಕೂಷನ್ ರಿಷಾತಯಿಮ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆನಜನ ಮಗನಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ
ಮರಣದವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶ ಏಹೂದ
12 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪುನಃ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ಮತು್ತ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ಸಹಾಯವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಅವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಜೆರಿಕೊ
ಎಂಬುವ ಖಜೂರ್ರ ನಗರದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದರು. 14

ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು.

15 ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಏಹೂದ. ಅವನು ಎಡಚನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಗೇರ ಎಂಬವನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಡಲು ಏಹೂದನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಏಹೂದನು
ತನಗೊಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಖಡ್ಗವು ಇಬಾ್ಬಯಿ
ಖಡ್ಗವಾಗಿದು್ದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂಗುಲ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಅವನು
ತನ್ನ ಬಲತೊಡೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

17 ಏಹೂದನು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ಬಹಳ
ದಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. 18 ಏಹೂದನು ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರನು್ನ
ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 19 ಏಹೂದನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ,
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅರಸನು, “ಸುಮ್ಮನಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕೋಣೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 20 ಏಹೂದನು ಅರಸನಾದ
ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ತಂಪಾದ
ಅರಮನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು.

ಆಗ ಏಹೂದನು, “ದೇವರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತನು. ಅವನು ಏಹೂದನಿಗೆ ತುಂಬ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದನು. 21 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತಾಗ
ಏಹೂದನು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಬಲತೊಡೆಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದನು. ಏಹೂದನು ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅರಸನ
ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದನು. 22 ಏಹೂದನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಜೋರಾಗಿ
ಒತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಿಡಿಯ ಸಹಿತ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅರಸನ
ಕೊಬಿ್ಬದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಏಹೂದನು ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲಯೇ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಬಿಟ್ಟನು. ಮಲವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.

23 ಏಹೂದನು ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀಗಹಾಕಿದನು. 24 ಏಹೂದನು ಹೋದ ಕೂಡಲೆ
ಸೇವಕರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ
ಹಾಕಿದ್ದನು್ನ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದರು. “ಅರಸನು ತನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ಕೋಣೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಬಹುದು” ಎಂದುಕೊಂಡರು. 25

ಹೀಗಾಗಿ ಸೇವಕರು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಅರಸನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಾ್ತ
ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾದರು. ಅವರು ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ತಂದು
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದರು. ಸೇವಕರು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ
ಅರಸನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

26 ಸೇವಕರು ಅರಸನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಾ್ತ ನಿಂತಿರುವಾಗ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಏಹೂದನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿ್ಕತು.
ಏಹೂದನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೊಳೆದಾಟಿ 27

ಸೆಯೀರಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಏಹೂದನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದರು. 28 ಏಹೂದನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಾದ ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏಹೂದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಹಾಯಗಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸ್ಥಳಗಳು
ಮೋವಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 29

ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೃಢಕಾಯರೂ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ಮೋವಾಬ್ಯನೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 30 ಅಂದಿನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ
ಆಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ಶಮ್ಗರ
31 ಏಹೂದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ಇನೊ್ನಬ್ಬ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವನು ಅನಾತನ ಮಗನಾದ
ಶಮ್ಗರ. ಶಮ್ಗರನು ಎದು್ದ ಎತಿ್ತನ ಮುಳು್ಳಗೋಲಿನಿಂದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು.

ದೆಬೋರಾ — ಮಹಿಳಾ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶೆ

ಏಹೂದನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. 2

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದನು.
ಯಾಬೀನನು ಹಾಚೋರ್ ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೀಸೆರ
ಎಂಬವನು ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸೀಸೆರನು
ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 3

ಸೀಸೆರನ ಹತಿ್ತರ ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತುಂಬ ಬಾಧಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.
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4 ಆಗ ದೆಬೋರಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು
ಲಪಿ್ಪೕದೋತ್ ಎಂಬವನ ಪತಿ್ನಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶೆಯಾಗಿದ್ದಳು. 5 ಒಂದು ದಿನ, ಆಕೆ ದೆಬೋರಳ
ಖಜೂರ್ರದ ಮರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, “ಸೀಸೆರನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರಮರವು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ರಾಮಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇದೆ. 6 ದೆಬೋರಳು ತನ್ನನು್ನ ಬಂದು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಾರಾಕನೆಂಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಬಾರಾಕನು ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ.
ಬಾರಾಕನು ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆದೆಷ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ದೆಬೋರಳು ಬಾರಾಕನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳವರ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 7 ನಾನು
ಯಾಬೀನನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಅವನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ನೀನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.

8 ಆಗ ಬಾರಾಕನು ದೆಬೋರಳಿಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ
ನಾನು ಹೋಗುವೆನು; ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ದೆಬೋರಳು, “ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮನೋಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸೀಸೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ ಗೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

ದೆಬೋರಳು ಬಾರಾಕನ ಸಂಗಡ ಕೆದೆಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. 10

ಕೆದೆಷ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಬಾರಾಕನು ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ದೆಬೋರಳು ಸಹ
ಬಾರಾಕನ ಸಂಗಡ ಹೋದಳು.

11 ಹೆಬೆರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೇನ್ಯರ
ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಉಳಿದ ಕೇನ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಚಾನನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಓಕ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿ ಮನೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. (ಕೇನ್ಯರು ಹೋಬಾಬನ
ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಹೋಬಾಬನು ಮೋಶೆಯ
ಮಾವನಾಗಿದ್ದನು.) ಚಾನನಿ್ನೕಮ್ ಕೆದೆಷ್ ನಗರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

12 ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಾಕನು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ ಸೀಸೆರನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 13 ಸೀಸೆರನು
ತನ್ನ ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು.
ಸೀಸೆರನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರು ಹರೋಷೆತ್ ಹೆಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ನಿಂದ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಗೆ
ನಡೆದರು.

14 ಆಗ ದೆಬೋರಳು ಬಾರಾಕನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗಾಗಿ ದಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬಾರಾಕನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದನು. 15 ಬಾರಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸೀಸೆರನ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾರಾಕ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಸೀಸೆರನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದನು. 16 ಬಾರಾಕ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ
ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ನವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಬಾರಾಕ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೀಸೆರನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.
ಸೀಸೆರನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

17 ಆದರೆ ಸೀಸೆರನು ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಯಾಯೇಲ ಎಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯಾಯೇಲಳು
ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ. ಹೆಬೆರನು ಕೇನ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಹಾಚೋರಿನ
ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನ ಮತು್ತ ಕೇನ್ಯನಾದ ಹೆಬೆರನ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಮಧೆ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಾಧಾನವಿದಿ್ದತು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಸೀಸೆರನು
ಯಾಯೇಲಳ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. 18 ಸೀಸೆರನು
ಬರುವುದನು್ನ ಯಾಯೇಲಳು ಕಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಯಾಯೇಲಳು ಸೀಸೆರನಿಗೆ,
“ಸಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಬನಿ್ನ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಕರೆದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀಸೆರನು ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಅವಳು ಸೀಸೆರನ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಳು.

19 ಸೀಸೆರನು ಯಾಯೇಲಳಿಗೆ, “ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯಾಯೇಲಳ ಬಳಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಚಮರ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು

ಚೀಲವಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಅದರಲಿ್ಲ ಹಾಲಿಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಯಾಯೇಲಳು
ಸೀಸೆರನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಟುಕು ಹಾಲನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟಳು. ನಂತರ ಅವಳು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟಳು.

20 ಆಗ ಸೀಸೆರನು ಯಾಯೇಲಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು
‘ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾ್ದರೆಯೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಇಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.

21 ಯಾಯೇಲಳು ಗುಡಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಬ್ದಮಾಡದೆ ಸೀಸೆರನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು.
ಸೀಸೆರನು ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಗಾಢನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯಾಯೇಲಳು ಗುಡಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯ ಒಂದು
ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಳು. ಆ
ಗುಡಾರದ ಗೂಟವು ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಪಾಶ್ವರ್ಕೆ್ಕ
ತೂರಿಬಂದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿತು. ಸೀಸೆರನು ಸತ್ತನು.

22 ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಬಾರಾಕನು ಯಾಯೇಲಳ ಗುಡಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಯೇಲಳು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನಿ್ನ. ನೀನು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು. ಬಾರಾಕನು
ಯಾಯೇಲಳ ಜೊತೆ ಗುಡಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಬಾರಾಕನು ಕಣತಲೆಯಲಿ್ಲ ಗೂಟವನು್ನ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಕಂಡನು.

23 ಆ ದಿನ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ಕಾನಾನ್ಯ ರಾಜನಾದ
ಯಾಬೀನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 24 ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾನಾನ್ಯ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡಿದರು.

ದೆಬೋರಳ ಜಯಗೀತೆ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ದಿನ ದೆಬೋರಳು
ಮತು್ತ ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನಾದ ಬಾರಾಕನು ಈ
ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಿದರು:

2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ಜನರು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಪಿ್ಪದಾ್ದರೆ;

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
3 “ಅರಸರೇ ಕೇಳಿರಿ,
ಆಳುವವರೇ ಗಮನಿಸಿರಿ!

ನಾನು ಹಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಾನು ಗಾನ ಮಾಡುವೆನು.

4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಸೆಯೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದೆ.
ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.

ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿತು; ಆಕಾಶ ಹನಿಗರೆಯಿತು.
ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು.

5 ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ, ಪವರ್ತಗಳು

ನಡುಗಿದವು.
6 “ಅನಾತನ ಮಗನಾದ ಶಮ್ಗರನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಯಾಯೇಲಳ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮುಖ್ಯಮಾಗರ್ಗಳು ಬರಿದಾಗಿದ್ದವು.
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೀಳುದಾರಿಯಿಂದ

ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
7 “ದೆಬೋರಳೇ, ನೀನು ಬರುವವರೆಗೆ,
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ, ಶೂರರೇ

ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವೀರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

8 ಅವರು ಹೊಸ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು;
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ

ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಲವತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಗುರಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.

9 “ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡವಿದೆ.
ಈ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು

ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಬಂದರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
10 “ಬಿಳಿಯ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವವರೇ,
ರತ್ನಗಂಬಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೇ,
ಮಾಗರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ, ಗಮನಿಸಿರಿ!

11 ತಾಳ ಝಲ್ಲರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಬಾವಿಗಳ ಹತಿ್ತರ ನೆರೆದ ಜನಸಮೂಹದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;

ಅಲಿ್ಲ ಅವು ಯೆಹೋವನ ವಿಜಯದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ ವಿಜಯದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
12 “ಏಳು, ಏಳು ದೆಬೋರಳೇ!
ಏಳು, ಎದೆ್ದೕಳು, ಒಂದು ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡು!

ಬಾರಾಕನೇ, ಏಳು!
ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನೇ, ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆ

ಹಿಡಿದುಕೊ!
13 “ಆಗ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ನನೊ್ನಂದಿಗೂ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೂ ಬನಿ್ನರಿ.

14 “ಅಮಾಲೇಕ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಬಂದರು;

ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೂ
ಬಂದರು;
ಮಾಕೀರನ ಕುಲದಿಂದ ನಾಯಕರು ಬಂದರು;
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ನಾಯಕರು ಕಂಚಿನ ದೊಣೆ್ಣಗಳೊಡನೆ

ಬಂದರು.
15 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದ ನಾಯಕರು ದೆಬೋರಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರು ಬಾರಾಕನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದರು.

“ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಶೂರರಿದಾ್ದರೆ.
16 ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಕುರಿಯ ಹಟಿ್ಟಗಳ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು

ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?
ರೂಬೇನ್ಯರ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳವಾಗಿ

ಯೋಚಿಸಿದರು,
ಆದರೆ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಸಂಗೀತವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು.
17 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ

ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು.
ದಾನ್ ಕುಲದವರೇ, ನೀವೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲಯೇ

ಉಳಿದುಬಿಟಿ್ಟರಿ?
ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಬಂದರುಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

18 “ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೂ ನಫಾ್ತಲ್ಯರೂ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಮುಡಿಪಾಗಿಟು್ಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು.

19 ಕಾನಾನ್ಯ ಅರಸರು ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು;
ಅವರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ತಾನಾಕದಲಿ್ಲ

ಹೋರಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ!

20 ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶಪಥದಿಂದ ಸೀಸೆರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ

ಮಾಡಿದವು.
21 ಪೂವರ್ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯು
ಸೀಸೆರನ ಜನರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮುನು್ನಗು್ಗ!
22 ಸೀಸೆರನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಓಡಿದವು.
ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಕಾಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

23 “ಮೇರೋಜ್ ಊರಿಗೆ ಶಾಪಹಾಕಿರಿ;
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪಹಾಕಿರಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನು.
24 ಕೇನ್ಯನಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಯೇಲಳಿಗೆ
ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ದೇವರ

ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗುವುದು.
25 ಸೀಸೆರನು ನೀರು ಕೇಳಿದನು;
ಯಾಯೇಲಳು ಅವನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು.

ಅರಸನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ
ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಕೆನೆಯನು್ನ ತಂದಳು.

26 ನಂತರ ಯಾಯೇಲಳು ಕೈಚಾಚಿ ಗುಡಾರದ ಗೂಟವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.

ಅವಳು ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು,
ಆ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯನು್ನ ಬಿರುಸಾಗಿ

ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು;
ಅವನ ಕಣತಲೆಗೆ ತಿವಿದು ಬಡಿದಳು.

27 ಅವನು ಯಾಯೇಲಳ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಉರುಳಿಬಿದ್ದನು;

ಅವನು ಅವಳ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು.
ಸೀಸೆರನು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತನು.

28 “ಸೀಸೆರನ ತಾಯಿ ಕಿಟಿಕಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಳು;
ಆಕೆಯು ತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಕೂಗಿದಳು.

‘ಸೀಸೆರನ ರಥಾಗಮನಕೆ್ಕ ಇಷು್ಟ ತಡವೇಕೆ?

ಅವನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಬರಲು ಇಷು್ಟ ತಡವೇಕೆ?’
ಅಂದಳು.

29 “ಅವಳ ಸೇವಕಿಯರಲಿ್ಲ ಅತಿಬುದಿ್ಧವಂತಳು ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

ಹೌದು, ಸೇವಕಿಯು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು,
30 ‘ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಗೆದಿ್ದದಾ್ದರೆ,
ತಾವು ಸೋಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!

ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ!
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬೇಕು.
ಸೀಸೆರನು ವಣರ್ರಂಜಿತ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು.
ಹೌದು! ವಿಜಯಿ ಸೀಸೆರನು ಧರಿಸಲು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಒಂದು

ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು;
ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು.’

31 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೀಗೇ ಸಾಯಲಿ;
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲವಾಗಿದು್ದ ಉದಯಿಸುವ

ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಬೆಳಗಲಿ!”
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೊತೆ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಯುದ್ಧ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮತೆ್ತ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಏಳುವಷರ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸುವಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿದನು.
2 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದು್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಕೂ್ರರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3

ಪೂವರ್ದಿಂದ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೂ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಬಂದು ಇವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಗಾಜಾ ನಗರದವರೆಗಿರುವ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಏನೂ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುರಿ, ದನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಸಹ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಬಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳ
ಗುಂಪಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲದು್ದ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. 6

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಬಡವರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.

7 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸಹಾಯಕೋರಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆನು. 9 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ತರುವಾಯ ಕಾನಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೀಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ’ 10

ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!
ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ನೀವು ಪೂಜಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ.’ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು
11 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನ ಎಂಬ

ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಒಫ್ರ ಎಂಬ
ಊರಲಿ್ಲ ಏಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ ಗಿಡವು
ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರದವನಾದ ಯೋವಾಷನದಾಗಿತು್ತ.
ಯೋವಾಷನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ಗೋಧಿ
ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮರೆಯಾಗಿದ್ದನು. 12 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, “ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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13 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷೊ್ಟಂದು ಕಷ್ಟಗಳೇಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳಷು್ಟ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದನೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ; ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸು. ಹೋಗು, ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪವಾದದು್ದ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ!
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ. ಕೇವಲ
ಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ
ಅನಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಕೃಪೆ
ತೋರಿದರೆ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡು. 18 ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು.
ನಾನು ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಬೇಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶಕೊಡು” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ, ಆತನು, “ನೀನು ಬರುವವರೆಗೂ ನಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ
ಬೇಯಿಸಿದನು. ಅವನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನಷು್ಟ ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ತರುವಾಯ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ಒಂದು
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು, ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನು್ನ ಒಂದು
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಮಾಂಸ
ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಏಲಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ದೇವದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಆ ಮಾಂಸವನೂ್ನ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಆಮೇಲೆ
ಆ ನೀರನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿ” ಎಂದನು. ದೇವದೂತನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಾಡಿದನು.

21 ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಗ ಆ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಯು ಎದಿ್ದತು! ಮಾಂಸ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಸುಟು್ಟಹೋದವು! ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಅದೃಶ್ಯನಾದನು.

22 ತಾನು ಈವರೆಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನೊಡನೆ ಎಂಬುದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಆಗ ಅರಿವಾಯಿತು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

23 “ಶಾಂತನಾಗು, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅದಕೆ್ಕ
“ಯೆಹೋವನು ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪನು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಗೋತ್ರದವರು
ವಾಸಿಸುವ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದೆ.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದನು
25 ಅದೇ ರಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,

“ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಏಳು ವಷರ್ದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು; ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಶೇರ
ಎಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕು. 26 ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಈ
ಗುಡ್ಡದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು;
ಅಶೇರಸ್ತಂಭದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಈ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡದೆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದನು.

28 ನಗರದ ಜನರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದಾ್ದಗ ಬಾಳನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ಅಶೇರಸ್ತಂಭವು ಕಡಿದು
ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ಅಶೇರಸ್ತಂಭವು ಬಾಳನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸಹ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿರುವುದನೂ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.

29 ನಗರದ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಯಾರು ಕೆಡವಿದರು? ನಮ್ಮ ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಯಾರು
ಕಡಿದುಹಾಕಿದರು? ಈ ಹೊಸ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಾರು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದರು?” ಎಂಬ
ಹಲವಾರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದವರು
ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

“ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು.

30 ನಗರದ ಜನರು ಯೋವಾಷನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಯೋವಾಷನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವನು
ಬಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ನಾವು
ಕೊಂದು ಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.

31 ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೋವಾಷನು, “ನೀವು
ಬಾಳನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸುವಿರಾ? ನೀವು ಬಾಳನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಿರಾ?
ಬಾಳನ ಪಕ್ಷದವರನು್ನ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಕೊಂದು
ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಬಾಳನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಬೀಳಿಸುವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಏಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?” ಅಂದನು. 32 ಯೋವಾಷನು, “ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಬಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಬಾಳನು
ಅವನೊಡನೆ ವಾದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂದು ಯೋವಾಷನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಯೆರುಬಾ್ಬಳ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸೋಲಿಸಿದನು
33 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದೇಶದ

ಕೆಲವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು; ಅವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
ಅಬೀಯೇಜೆರನ ಗೋತ್ರದವರನು್ನ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು
ಕರೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. 35

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್
ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಹತಿ್ತರವೂ ಸಹ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು ಸಹ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುಲಗಳವರು ಸಹ ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದರು.

36 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು
ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ. ಅದಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷ್ಯವನು್ನ ಈಗ ಒದಗಿಸು. 37 ನಾನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ
ಹಾಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಲವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದು್ದ ಕೇವಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದ ಮೇಲೆ
ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆ” ಅಂದನು.

38 ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗ
ಎದು್ದ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಹಿಂಡಿದನು. ಆ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದಿತು.

39 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಇನೊ್ನಂದು ಸಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಸಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಮಂಜಿನಿಂದ ಹಸಿಯಾಗಿ, ಕುರಿಯ
ತುಪ್ಪಟ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

40 ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಕೇವಲ ಕುರಿಯ
ತುಪ್ಪಟ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿದಂತಿದು್ದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ನೆಲವೆಲಾ್ಲ ಮಂಜಿನ
ನೀರಿನಿಂದ ಹಸಿಯಾಗಿತು್ತ.
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ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನು (ಗಿದೊ್ಯೕನನು) ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ಹೋಗಿ ಹರೋದಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಮೋರೆ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ
ಉತ್ತರಕಿ್ಕತು್ತ.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನಾನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಈ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚು್ಚ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು
ತಾವೇ ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 3 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಈಗ, ‘ಭಯಪಡುವವರೆಲ್ಲರು
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಜನರು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ಬಹಳಷು್ಟ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ. ಇವರನು್ನ ನೀನು ನದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಿನಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ‘ಯಾವನು ನಿನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನು
ಹೋಗಲಿ. ‘ಯಾವನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ’
ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನು ಹೋಗದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರನು್ನ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ,
“ನೀರನು್ನ ನಾಯಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕಿ್ಕ
ಕುಡಿಯುವವರನು್ನ ಒಂದು ಗುಂಪನಾ್ನಗಿ ಮತು್ತ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರನು್ನ ಇನೊ್ನಂದು
ಗುಂಪನಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅವರಲಿ್ಲ ಮೂನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಕೈಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ಬಾಯಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಯಿಯಂತೆ ನೆಕಿ್ಕದರು.
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬಗಿ್ಗ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. 7

ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನಾಯಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ
ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯಿಂದಲೇ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದವರ ಆಹಾರವನೂ್ನ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಪಾಳೆಯದ ಕೆಳಭಾಗದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 9 ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಏಳು, ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 10

ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಪುರನನು್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 11 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಶಿಬಿರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. ಆಗ
ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನಾದ ಪುರನು ಇಬ್ಬರೂ
ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಹೋದರು. 12 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು,
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರು ಆ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿದು್ದ ಮಿಡತೆಯ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಕಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಒಂಟೆಗಳೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ
ಎದು್ದಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.

13 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕಂಡ ಒಂದು
ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. “ನಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ದುಂಡಾದ ರೊಟಿ್ಟಯು ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ರಭಸದಿಂದ
ಬಂದು ಒಂದು ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಆ ಗುಡಾರವು
ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ” ಎಂದನು.

14 ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕನಸು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಯೋವಾಷನ
ಮಗನಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

15 ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜನರನು್ನ, “ಏಳಿರಿ!
ಯೆಹೋವನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕರೆದನು. 16 ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ

ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ತುತೂ್ತರಿ ಮತು್ತ ಒಂದು
ಬರಿದಾದ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತೆ್ರಯ
ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಪಂಜು ಇತು್ತ. 17 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಾ್ತ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯದ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬನಿ್ನ.
ನಾನು ಪಾಳೆಯದ ಗಡಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿರಿ. 18 ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದುವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದಾಗ ನೀವು ಸಹ
ನಿಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿರಿ. ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ,
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ,’ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೂರು ಜನರು
ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯದ
ಕಾವಲುಗಾರರು ಬದಲಾದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆಗ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಾಗಿತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಮ್ಮ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು ಮತು್ತ ಮಡಕೆಗಳನು್ನ
ಒಡೆದುಹಾಕಿದರು. 20 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರು
ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಡಕೆಗಳನು್ನ
ಒಡೆದುಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಪಂಜುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುತಾ್ತ “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ,
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

21 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಜನರು ನಿಂತಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 22

ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದ
ಕೂಡಲೆ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು.
ಶತು್ರಗಳ ಸೈನ್ಯವು ಚೆರೇರದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಷಿಟಿ್ಟನವರೆಗೂ
ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಅವರು ಟಬಾ್ಬತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಅಬೇಲೆ್ಮಹೋಲಾ ನಗರದವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋದರು.

23 ಆಗ ನಫಾ್ತಲಿ, ಆಶೇರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಎಲ್ಲ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. 24

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು, “ಬನಿ್ನ, ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡಿರಿ. ಬೇತ್ಬಾರದವರೆಗಿನ ನದಿಯ ಮತು್ತ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ
ಮೊದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆದರು. ಅವರು
ಬೇತ್ಬಾರಾದವರೆಗೆ ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. 25

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಓರೇಬ್
ಮತು್ತ ಜೇಬ್. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಓರೇಬನನು್ನ, ಓರೇಬ್ ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಜೇಬನನು್ನ, ಜೇಬ್ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತ್ತಲೇ
ಹೋದರು. ಅವರು ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಹಾಯಗಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ
ಕಂಡಾಗ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೀಗೇಕೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ?

ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ
ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

2 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಮಾಡಿದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಬೀಯೆಜೆರನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗಿಂತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯೇ ಬಹಳ
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡಿಸುವ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ನೀವು
ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ! ಇದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ? 3 ಅದೇ
ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ನಾಯಕರಾದ ಓರೇಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇಬನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ಜಯವನು್ನ ಹೋಲಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಕೋಪ
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು
4 ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಜೋಡರ್ನ್

ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ
ದಣಿದಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್
ನಗರದ ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ;
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ಅವರು ಬಹಳ ದಣಿದು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾವು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಜೆಬಹನನೂ್ನ ಚಲು್ಮನ್ನನನೂ್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ನಾಯಕರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು
ಜೆಬಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ನೀವು ನಮಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಜೆಬಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳುಗಾಡಿನ ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ಕುರುಚಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ಎಂಬ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪೆನೂವೇಲ್ ಎಂಬ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸುಖೋತ್
ಜನರನು್ನ ಕೇಳಿದಂತೆ ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರು ಸಹ ಸುಖೋತಿನ ಜನರಂತೆಯೇ
ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 9 ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ನಾನು
ಜಯ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಈ ಬುರುಜನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

10 ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಕಕೋರ್ರ
ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಪೂವರ್ದೇಶದವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇಷೆ್ಟೕ
ಜನ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸಿದರು. ಆ ಮಾಗರ್ವು
ನೋಬಹ, ಯೊಗೆ್ಬಹಾ ನಗರಗಳ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಕಕೋರ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದನು.
ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಈ ಧಾಳಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಅರಸರಾದ ಜೆಬಹನೂ ಚಲು್ಮನ್ನನೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಆ ಅರಸರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಗಿದೊ್ಯೕನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.

13 ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬ
ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 14

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಒಬ್ಬ ತರುಣನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ತರುಣನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. ಆ ತರುಣನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಬರೆದನು. ಆ ತರುಣನು ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ನಾಯಕರ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನು ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಜನರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

15 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ನಗರದ
ಜನರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ‘ಜೆಬಹ
ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಣಿದ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ನಾವೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಿರಿ” ಎಂದನು. 16 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್
ನಗರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ಕುರುಚಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡೆಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. 17 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಪೆನೂವೇಲಿನ ಬುರುಜನೂ್ನ ಸಹ ಕೆಡವಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

18 ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ, “ನೀವು
ತಾಬೋರ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿರುವಿರಿ. ಅವರು
ಹೇಗಿದ್ದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು “ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಬ್ಬ
ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಕಂಡನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು! ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಮಾಡಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎತೆರನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು. ಎತೆರನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಅರಸರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಎತೆರನು ಇನೂ್ನ
ಹುಡುಗನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.

21 ಆಗ ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನೇ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲ. ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯವಯಸಿ್ಸನವನೂ ಗಟಿ್ಟಗನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದರು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎದು್ದ ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ ಕೊರಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧರ್ಚಂದಾ್ರಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಂದು ಏಫೋದನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು
22 ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರುವೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಮಾಡು. ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಳುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಮಗನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಮುರುವುಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ನೀವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಮುರುವನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

25 ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹಾಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಮುರುವನು್ನ ಆ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ
ಎಸೆದನು. 26 ಆ ಮುರುವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತೂಕ ಹಾಕಿದಾಗ
ಅವುಗಳ ತೂಕ ನಲವತ್ತಮೂರು ಪೌಂಡಿನಷಿ್ಟತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಟ್ಟ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಅಧರ್ಚಂದಾ್ರಕಾರದ ಮತು್ತ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಾಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಈ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸರು ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಒಂಟೆಗಳ ಸರಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು.

27 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಈ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಒಂದು ಏಫೋದ್ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಳಸಿದನು. ಆ ಏಫೋದನು್ನ ತನ್ನ ಊರಾದ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಏಫೋದನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಪಾಪಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯಲು ಏಫೋದ್ ಒಂದು
ಉರುಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮರಣ
28 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಬೇಕಾಯಿತು.

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಯಾವ ಹೆಚಿ್ಚನ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

29 ಯೋವಾಷನ ಮಗ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನು (ಗಿದೊ್ಯೕನನು) ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 30 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 31

ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು
ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

32 ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದಿನ ತುಂಬಿದ
ಮುದುಕನಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಶವವನು್ನ ಅವನ
ತಂದೆಯಾದ ಯೋವಾಷನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಾಧಿಯು ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಕುಟುಂಬದವರ
ಒಫ್ರದಲಿ್ಲತು್ತ. 33 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾಳನನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು. ಬಾಳ್ಬೇರಿತನನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 35

ಯೆರುಬಾ್ಬಳನು ಅನೇಕ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರಸನಾದನು

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ (ಗಿದೊ್ಯೕನನ) ಮಗನು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಸೋದರ
ಮಾವಂದಿರಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರ

ಮಾವಂದಿರಿಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ 2

ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “‘ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥವಾ ನಾನೊಬ್ಬನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರ
ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಆ
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ಹಿರಿಯರು, “ಎಷೆ್ಟೕ ಆದರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ” ಎಂದರು.
4 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಬಾಳ್ಬೆರೀತನ ಗುಡಿಗೆ
ಸೇರಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಈ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಗಂಡಸರು ಅಯೋಗ್ಯರೂ
ದುಷ್ಟರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು.

5 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಕೊಂದನು. ಆದರೆ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಯೋತಾಮ.

6 ತರುವಾಯ ಶೆಕೆಮಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯವರೂ ಒಂದೆಡೆ ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಜ್ಞಾಪಕಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೋತಾಮನ ಕಥೆ
7 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ

ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಯೋತಾಮನು ಕೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು
ಹೋಗಿ ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಯೋತಾಮನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು:
“ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವನು.
8 “ಒಮೆ್ಮ ಮರಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದವು. ಆ ಮರಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರಕೆ್ಕ,
‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿ ಆಳು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡವು.
9 “ಆದರೆ ಆಲಿವ್ ಮರವು, ‘ಜನರು ಮತು್ತ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ
ಎಣೆ್ಣಗಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಹೊಗಳುತಾ್ತರೆ; ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ
ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಎಣೆ್ಣ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿತು.
10 “ಆಗ ಆ ಮರಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು
ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದವು.
11 “ಆದರೆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು, ‘ನಾನು ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಮರಗಳ
ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತು್ತ
ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣು್ಣಗಳು ಫಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿತು.
12 “ಅನಂತರ ಅವು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಅರಸನಾಗು’ ಎಂದವು.
13 “ಆದರೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು, ‘ನನ್ನ ರಸವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ
ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ
ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ರಸ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.
14 “ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗೆ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ
ಅರಸನಾಗು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದವು.
15 “ಆ ಮುಳು್ಳಪೊದೆಯು, ‘ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯಪಡೆಯಿರಿ; ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ
ನನಿ್ನಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಡಲಿ. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು
ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ’ ಎಂದಿತು.

16 “ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಾಗ
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. ನೀವು
ಯೆರುಬಾ್ಬಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ನಾ್ಯಯದಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನೀವು ಯೆರುಬಾ್ಬಳನಿಗೋಸ್ಕರ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತೊ್ತೕ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 17 ಆದರೆ
ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಯೋಚಿಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಅಪಾಯಕೆ್ಕ
ಒಡಿ್ಡದನು. 18 ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ.
19 ನೀವು ಇಂದು ಯೆರುಬಾ್ಬಳನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ಮಾಡಿದು್ದ ನಾ್ಯಯವೂ ಧಮರ್ವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಇದು್ದಬಿಡಿ. ಅವನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿ. 20

ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದು್ದ ಸರಿಯಾಗಿರದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮಿನ

ಹಿರಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರನೂ್ನ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ನಾಶಮಾಡಲಿ. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕೂಡ
ನಾಶಹೊಂದಲಿ” ಎಂದನು.

21 ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಯೋತಾಮನು ಬೇರ ಎಂಬ ನಗರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದನು. ಯೋತಾಮನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅದೇ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಯುದ್ಧ
22 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 23

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದನು.
ಅವರು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದರು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು
ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರ ಮಧೆ್ಯ
ಮನಸಾ್ತಪ ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ
ಲೂಟಿಮಾಡಲು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರನು್ನ ಇಟ್ಟರು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಈ ಧಾಳಿಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂತು.

26 ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನೆಂಬವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಸಮೇತ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಗಾಳನನು್ನ ನಂಬಿ
ಅವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

27 ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕೊಯಿದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹಿಂಡಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಉತ್ಸವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ತಿಂದು ಕುಡಿದು, ಅಬೀಮೆಲೆಕನ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದರು.

28 ಆಗ ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನು, “ನಾವು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು.
ನಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು? ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲವೇ?
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಜೆಬುಲನನು್ನ ತನ್ನ ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿರುವುದೂ ನಿಜವಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆಜ್ಞೆ
ಪಾಲಿಸುವುದು ಬೇಡ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಾದ ಹಮೋರನ
ಸಂತತಿಯವರ ಆಜ್ಞೆಯನೆ್ನೕ ಪಾಲಿಸೋಣ. (ಹಮೋರನು ಶೆಕೆಮನ
ತಂದೆ.) 29 ನೀವು ನನಗೆ ಈ ಜನರ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರೆ,
ನಾನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

30 ಜೆಬುಲನು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಜೆಬುಲನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 31 ಜೆಬುಲನು ಅರೂಮ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:
“ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು ಶೆಕೆಮ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಗಾಳನು ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಎತಿ್ತಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 32 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಈ
ರಾತಿ್ರ ಬಂದು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 33 ಬೆಳಗಾಗಿ ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿದ
ತರುವಾಯ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಳ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡು.”

34 ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ
ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಗುಂಪುಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 35

ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಗಾಳನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದಗ
ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ತಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.

36 ಗಾಳನು ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಗಾಳನು ಜೆಬುಲನಿಗೆ,
“ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ಜನರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

ಆದರೆ ಜೆಬುಲನು, “ನೀನು ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ; ನೆರಳು ಜನರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.

37 ಆದರೆ ಪುನಃ ಗಾಳನು, “ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು! ಕೆಲವು ಜನರು
ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಆ ಮಾಟಗಾರರ
ಮರದ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ತಲೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ” ಎಂದನು. 38 ಆಗ
ಜೆಬುಲನು ಗಾಳನಿಗೆ, “ನೀನು ಈಗೇಕೆ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚು್ಚತಾ್ತ ಇಲ್ಲ?
‘ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯಾರು? ನಾವು ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಏಕೆ
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ಪಾಲಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ
ತಮಾಷೆಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡು” ಅಂದನು.

39 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಗಾಳನು ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 40

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಗಾಳ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಗಾಳನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ
ದಾ್ವರದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ ಗಾಳನ
ಹಲವಾರು ಜನ ಹತರಾದರು.

41 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರೂಮ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಜೆಬುಲನು ಗಾಳನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

42 ಮರುದಿನ ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಹೋದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಅದು ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 43

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ನಗರದಿಂದ ಜನರು ಹೊರಗೆ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನೆಗೆದೆದು್ದ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿಮಾಡಿದನು. 44 ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಗುಂಪಿನವರು
ಓಡಿಕೊಂಡು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ
ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 45 ಆ ಇಡೀ
ದಿವಸ ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಶೆಕೆಮ್
ನಗರವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು; ಆ ನಗರದ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಊರನು್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ
ಉಪ್ಪನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು.

46 ಶೆಕೆಮಿನ ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನರು
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ
ಅವರು ಏಲ್ಬೆರೀತ್ ದೇವರಗುಡಿಯ ಅತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.

47 ಶೆಕೆಮ್ ಬುರುಜಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕೇಳಿದನು. 48 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಲೊ್ಮೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತಹೋದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದನು. ಅವನು ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿರಿ”
ಎಂದನು. 49 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಲ್ಬೆರೀತ್
ದೇವರಗುಡಿಯ ಅತೀ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ತರುವಾಯ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ
ಆ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಶೆಕೆಮಿನ
ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು
ಸತು್ತಹೋದರು.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮರಣ
50 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತೇಬೇಚ

ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 51 ಆದರೆ ಆ
ನಗರದ ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಗೋಪುರವಿತು್ತ. ಆ
ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ
ಹೆಂಗಸರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಗೋಪುರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು; ಬಳಿಕ ಗೋಪುರದ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದರು. 52 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಬಂದರು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋದನು.
ಅವನು ಆ ಗೋಪುರವನು್ನ ಸುಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 53 ಆದರೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ಗೋಪುರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದಾ್ದಗ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹಾಕಿದಳು. ಆ ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ
ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯಿತು. 54 ಕೂಡಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ
ಆಯುಧವಾಹಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡು. ‘ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಕೊಂದಳು’
ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಬಾರದು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಇರಿದನು; ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಸತ್ತನು. 55 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

56 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸಿದನು. 57

ದೇವರು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಜನರನೂ್ನ ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ (ಗಿದೊ್ಯೕನ)
ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ತೋಲ

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತ್ತ ತರುವಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ತೋಲ. ತೋಲನು

ಪೂವನ ಮಗನು. ಪೂವನು ದೋದೋ ಎಂಬವನ ಮಗನು.
ತೋಲನು ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನೂ ಶಾಮೀರ ನಗರದ
ವಾಸಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಶಾಮೀರ ನಗರವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ತೋಲನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. ಆಮೇಲೆ ತೋಲನು
ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಶಾಮೀರಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ಯಾಯೀರ
3 ತೋಲನ ಮರಣದ ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾಯೀರ.
ಯಾಯೀರನು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.
ಯಾಯೀರನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. 4 ಯಾಯೀರನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಯಾಯೀರನ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 5 ಯಾಯೀರನು ಸತ್ತನು.
ಅವನನು್ನ ಕಾಮೋನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಯುದ್ಧ
6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನನೂ್ನ
ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ಅರಾಮ್ಯರ, ಚೀದೋನ್ಯರ, ಮೋವಾಬ್ಯರ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 8 ಅದೇ ವಷರ್ ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು.
ಅದು ಮೊದಲು ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 9

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಯೆಹೂದ,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಗಳ ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿದರು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

10 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರು, “ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ
ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಮರುಗಿದರು.

11 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. 12 ಚೀದೋನ್ಯರು, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು,
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ.
ಅವರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. 13 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರನೆ್ನೕ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಆ
ದೇವರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾವು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡು. ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ
ಇಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 16 ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು ಮರುಕಪಟ್ಟನು.
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ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಲಾಯಿತು
17 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕಂದು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು

ಗಿಲಾ್ಯದ್ನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೆಡೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪಾಳೆಯವು ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 18

ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನನಾಯಕರು,
“ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಯಾರು ನಮ್ಮ
ಮುಂದಾಳಾಗುತಾ್ತರೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕನಾಗುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಸಾರಿದರು.

ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಒಬ್ಬ
ವೇಶೆ್ಯಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

ಗಿಲಾ್ಯದ್. 2 ಗಿಲಾ್ಯದನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ
ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಹುಟೂ್ಟರನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು
ಒತಾ್ತಯಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಭಾಗವನೂ್ನ ಪಡೆಯಲಾರೆ. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯ
ಮಗ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಟೋಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಟೋಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಂಡರು
ಯೆಫಾ್ತಹನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

4 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ತರುವಾಯ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 5 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ
ತರುವಾಯ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ನಾಯಕರು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದರು.
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಟೋಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ.

6 ಆ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ನಾವು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ
ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

7 ಆದರೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿದಿರಿ; ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ಕಷ್ಟ
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಬಾ; ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು.
ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು
ನಾಯಕನಾಗುವೆ” ಅಂದರು.

9 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನಾನು ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇನೋ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ
ನಾಯಕನಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

10 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ನಾವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ನಾವು ಮಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

11 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವರು ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ತಮ್ಮ
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿಯೂ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದರು.
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಹೇಳಿದನು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು

12 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಿಗೆ ತನ್ನ ದೂತರ
ಮೂಲಕ, “ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧೆ್ಯ ಯಾವ
ಸಮಸೆ್ಯ ಇದೆ? ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಏಕೆ
ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

13 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಯೆಫಾ್ತಹನ ದೂತರಿಗೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್
ನದಿಯವರೆಗೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.

14 ಯೆಫಾ್ತಹನ ದೂತರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಅವರು ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು:

“ಯೆಫಾ್ತಹನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶವನಾ್ನಗಲಿ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪ್ರದೇಶವನಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅರಣ್ಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ತರುವಾಯ
ಅವರು ಕಾದೇಶಿಗೆ ಹೋದರು. 17 ಅವರು ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ ಅನುಮತಿಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ
ಅವರು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆನಿಂತರು.
18 “ತರುವಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ
ಎದೋಮ್ ಮತು್ತ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ
ಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಮೇರೆಯನು್ನ
ದಾಟಲಿಲ್ಲ. (ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ
ಮೇರೆಯಾಗಿತು್ತ.)
19 “ತರುವಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೆಷೊ್ಬೕನ್
ಅಮೋರಿಯರ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತು್ತ. ಆ ದೂತರು
ಸೀಹೋನನಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಡು, ನಾವು ನಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 20 ಆದರೆ
ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ
ಪ್ರದೇಶದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ದಾಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೀಹೋನನು ತನ್ನ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಯಹಚದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅಮೋರಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 21 ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೀಹೋನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸ್ವತಾ್ತಯಿತು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಮೋರಿಯರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಅರಣ್ಯದಿಂದ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.
23 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಅವರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ನೀನು
ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ? 24 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಕೆಮೋಷನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ವಾಸಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾವೂ ವಾಸಮಾಡುವೆವು. 25

ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನಿಗಿಂತ ನೀನು ಹೆಚಿ್ಚನವನೋ?
ಅವನು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸಂಗಡ ಎಂದಾದರೂ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದನೋ? ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದನೋ? 26 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುನೂ್ನರು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಗರ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರೋಯೇರ್ ನಗರ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿತೀರದ ಎಲ್ಲ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ವಾಸಮಾಡುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ. ಈ ನಗರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಇಷು್ಟ ವಷರ್ ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಪಾಪವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ನಾ್ಯಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪರವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಜವಾದ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ತೀಮಾರ್ನಿಸಬೇಕು.”

28 ಆದರೆ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು
ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಫಾ್ತಹನ ಹರಕೆ
29 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮೇಲೆ ಬಂತು.

ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿಲಾ್ಯದನ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಬಂದನು. ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಮಿಚೆ್ಛಯ ನಗರದಿಂದ ಅವನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

30 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ 31 ನಾನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ
ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮೊದಲನೆಯ
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ಜೀವಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹರಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

32 ಆಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. 33 ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅರೋಯೇರ್ ನಗರದಿಂದ ಮಿನಿ್ನೕತ್ ನಗರದವರೆಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅಬೇಲ್ಕೆರಾಮೀಮ್
ನಗರವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸೋಲಾಯಿತು.

34 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಅವನ
ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ದಮ್ಮಡಿ
ಬಡಿಯುತ್ತ ನಾಟ್ಯವಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ
ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವಳನು್ನ ತುಂಬ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಮಗಳೇ ಮೊದಲನೆಯವಳಾದುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೆಫಾ್ತಹನು
ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. “ಅಯೊ್ಯೕ! ನನ್ನ
ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ
ಮಹಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನಾನು ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದನು.

36 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು. ಏನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದಯೋ ಅದನು್ನ
ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಾದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.

37 ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡು. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡು. ನಾನು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೆರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಹೋಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಅಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದಳು.

38 ಯೆಫಾ್ತಹನು, “ಹೋಗು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು” ಎಂದನು.
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವಳನು್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಗೆಳತಿಯರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಅವಳು
ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೋಳಾಡಿದರು.

39 ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಳು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ಎಂದೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 40 ಪ್ರತಿವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹೆಂಗಸರು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೆಂಗಸರು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವಷರ್ ನಾಲು್ಕ
ದಿನ ಅಳುತಾ್ತರೆ. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.

ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದು ಕಡೆ
ಸೇರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಝಾಫೋನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ,

“ನೀನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.

2 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವರಿಗೆ, “ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ
ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಜನರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದೆವು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. 3 ನೀವು ನಮ್ಮ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ
ಗಂಡಾಂತರಕೆ್ಕ ಒಡಿ್ಡದೆ. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ನಾನು ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿಹೋದೆ. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಏಕೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

4 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರನು್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು,
“ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರಾದ ನೀವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರೇ

ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆ; ಇನೊ್ನಂದು
ಭಾಗವು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ
ಅಂದದ್ದರಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು.

5 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಲು
ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದವು. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವನೊಬ್ಬ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, “ನನ್ನನು್ನ ದಾಟಗೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರು, “ನೀನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನವನೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು “ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ, 6

ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಷಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಅನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಪದವನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು
ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಪದವನು್ನ “ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್” ಎಂದು
ಉಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು “ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್” ಅಂದತಕ್ಷಣ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯನೆಂದು ಗೊತಾ್ತಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ದಾರಿಯ ತಿರುವುಗಳಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ನಲವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

7 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಆರು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು.
ಆಮೇಲೆ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವರು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ಇಬಾ್ಜನನು
8 ಯೆಫಾ್ತಹನ ತರುವಾಯ ಇಬಾ್ಜನ ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. ಇಬಾ್ಜನನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರದವನು. 9

ಇಬಾ್ಜನನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೂವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದ ಮೂವತು್ತ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಸಿದನು. ಇಬಾ್ಜನನು ಏಳು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. 10 ಆಮೇಲೆ ಇಬಾ್ಜನನು
ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ಏಲೋನನು
11 ಇಬಾ್ಜನನ ತರುವಾಯ ಏಲೋನ ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದನು. ಏಲೋನನು ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. 12 ಆಮೇಲೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯನಾದ
ಏಲೋನನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್
ಪ್ರದೇಶದ ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ಅಬೊ್ದೕನನು
13 ಏಲೋನನ ಮರಣಾನಂತರ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನಾದ ಅಬೊ್ದೕನ

ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದನು. ಅಬೊ್ದೕನನು
ಪಿರಾತೋನ್ ನಗರದವನಾಗಿದ್ದನು. 14 ಅಬೊ್ದೕನನಿಗೆ ನಲವತು್ತ
ಮಕ್ಕಳೂ ಮೂವತು್ತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸವಾರಿ
ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಅಬೊ್ದೕನನು ಎಂಟು
ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. 15 ಆಮೇಲೆ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ
ಮಗನಾದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಪಿರಾತೋನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಪಿರಾತೋನ್
ನಗರವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.

ಸಂಸೋನನ ಜನನ

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಆಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು

ಮಾಡಿದನು.
2 ಚೊಗಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು

ಮಾನೋಹ, ಅವನು ದಾನ್ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ಮಾನೋಹನಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು. 3 ಒಮೆ್ಮ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮಾನೋಹನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ,
“ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವೆ. 4 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ
ಬೇರೆ ಯಾವ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ; ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧ
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ಪದಾಥರ್ವನೂ್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಡ. 5 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಕೂಡದು. ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಒಬ್ಬ
ದೇವಪುರುಷನು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ದೇವದೂತನಂತೆ ಕಂಡನು. ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ,
‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅವನೂ ನನಗೆ ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿರುವೆ; ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆ. ನೀನು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ.
ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಆಹಾರವನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನು
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು’” ಅಂದಳು.

8 ಆಗ ಮಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ, ಆ
ದೇವಪುರುಷನನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ದಯವಿಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಹುಟಿ್ಟಲಿರುವ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನಾವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

9 ದೇವರು ಮಾನೋಹನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ದೇವದೂತನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ
ಅವಳು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು; ಅವಳ ಗಂಡ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಿರುಗಿ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ, ಆ ದಿನ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ”
ಅಂದಳು.

11 ಮಾನೋಹನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.
ಅವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಾಗ, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ
ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ದೇವದೂತನು, “ಹೌದು, ನಾನೇ” ಅಂದನು.
12 ಮಾನೋಹನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ನಾನು

ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
ಅವನನು್ನ ಹೇಗೆ ನಡಿಸತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

13 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮಾನೋಹನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಳು ದಾ್ರಕ್ಷಾಫಲಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿಯಬಾರದು. 14 ಅವಳು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಆಹಾರವನೂ್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಮಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು
ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛ. ನಾವು ನಿನ್ನ
ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮಾನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಹೋಗದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸು” ಅಂದನು. (ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂಬುದು
ಮಾನೋಹನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.)

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿದಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ
ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಏಕೆ
ಕೇಳುವೆ? ಅದು ನೀನು ನಂಬಲಾರದಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದದು್ದ”
ಅಂದನು.

19 ಮಾನೋಹನು ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನೂ್ನ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ತಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 20

ಮಾನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು.

ಮಾನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 21 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನೆಂದು ಕೊನೆಗೆ ಮಾನೋಹನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 22 ನಂತರ
ಮಾನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡೆವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ”
ಅಂದನು.

23 ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಆತನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಅಂದಳು.

24 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅವಳು ಅದಕೆ್ಕ
ಸಂಸೋನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಸಂಸೋನನು ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡವನಾದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 25

ಅವನು ಮಾಹಾನೆಹದಾನ ನಗರದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸತೊಡಗಿತು. ಈ ನಗರವು ಚೊಗರ್ ಮತು್ತ
ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ನಗರಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ.

ಸಂಸೋನನ ಮದುವೆ

ಸಂಸೋನನು ತಿಮಾ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತರುಣಿಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. 2

ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ,
“ನಾನು ತಿಮಾ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವಳನು್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಿ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

3 ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಇದಾ್ದಳೆ.
ನೀನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗು. ನೀನು ಫಿಲಿಷ್ಟಯರ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ” ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು, “ನನಗೆ ಆಕೆಯೊಡನೇ ಮದುವೆಮಾಡಿಸಿ.
ನಾನು ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 4 ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೆಂಬುದು ಸಂಸೋನನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನು
ತಕ್ಕಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಮಾ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವರು ನಗರದ ಸಮೀಪದ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳವರೆಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹಠಾತಾ್ತಗಿ ಒಂದು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಘಜಿರ್ಸಿ
ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆರಗಿತು. 6 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸಂಸೋನನ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಅವನು ಬರಿಗೈಯಿಂದಲೇ
ಹೋತದ ಮರಿಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅದನು್ನ ಎರಡು ಹೋಳಾಗಿ
ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ಇದನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಸಂಸೋನನು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿ ಅವಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. 8 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಸಂಸೋನನು ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ಆ ಸತ್ತಸಿಂಹವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಆ
ಸತ್ತಸಿಂಹದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೇನುಗೂಡನು್ನ ಕಂಡನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಜೇನುತುಪ್ಪವಿತು್ತ. 9 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತ ನಡೆದನು.
ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ತಸಿಂಹದ ದೇಹದಿಂದ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಸಂಸೋನನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಸಂಸೋನನ ತಂದೆಯು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕಂದು ಹೋದನು. ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ಒಂದು
ಔತಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸೋನನು
ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 11 ಅವನು ಔತಣದ
ಏಪಾರ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಮೂವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

12 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು
ನಿಮಗೊಂದು ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಔತಣವು ಏಳು
ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತರವನು್ನ
ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಗಟುಗಳ
ಅಥರ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂವತು್ತ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯ
ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
13 ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಮೂವತು್ತ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮೂವತು್ತ
ಜನರು, “ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳು, ನಾವು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

14 ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ತಿಂದುಬಿಡುವಂಥದರಿಂದ ತಿನ್ನತಕ್ಕದು್ದ ದೊರಕಿತು.
ಕೂ್ರರವಾದದ್ದರಿಂದ ಮಧುರವಾದದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕತು.”
ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಗಟಿನ

ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
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15

16

15 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಅವರು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಡವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದಿರುವಿಯಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ
ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು. ನೀನು ನಮಗೆ ಒಗಟಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

16 ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅಳುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ; ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿರುವೆ; ಆದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಗೋಳಾಡತೊಡಗಿದಳು.

ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನೋ?” ಎಂದನು.

17 ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಔತಣದ ಏಳು ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಳನೆಯ ದಿನ ಅವನು ಒಗಟಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಗಟಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು.

18 ಔತಣದ ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಅವರು ಸಂಸೋನನಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದದು್ದ ಯಾವುದು;
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಕೂ್ರರವಾದದು್ದ ಯಾವುದು”

ಎಂದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವು ನನ್ನ ಹಸುವಿನಿಂದ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯದಿ್ದದ್ದರೆ
ಒಗಟನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು.
19 ಸಂಸೋನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನ

ಆತ್ಮವು ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಂತು. ಅವನು
ಅಷೆ್ಕಲೋನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಧಾವಿಸಿದನು. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಮೂವತು್ತ ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಹೆಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಸ್ವತ್ತನೂ್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡನು.
ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದು ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಸಂಸೋನನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ
ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆಮಾಡಿದನು.

ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದನು

ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದನು. ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ಅವನು, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಆದರೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 2

ಅವನು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ. ಅವಳ ತಂಗಿಯು ಆಕೆಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗು”
ಎಂದನು.

3 ಸಂಸೋನನು ಅವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಾದ ನಿಮಗೆ
ತೊಂದರೆಕೊಡಲು ನನಗೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾರಣ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಈಗ
ಯಾರೂ ನನ್ನದು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಸಂಸೋನನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮುನೂ್ನರು ನರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ನರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಒಂದರ
ಬಾಲವನು್ನ ಮತೊ್ತಂದರ ಬಾಲಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದನು. ನರಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಜೋಡಿಯ ಬಾಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಂಜನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 5

ಸಂಸೋನನು ಆ ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಆ ನರಿಗಳನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪೈರುಗಳಿದ್ದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಓಡಾಡಲು ಬಿಟ್ಟನು. ಈ
ರೀತಿ ಅವನು ಅವರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಪೈರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರು
ಕೊಯು್ದಹಾಕಿದ ತೆನೆಗೂಡುಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. ಅವನು
ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು.

6 “ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಒಬ್ಬನು, “ತಿಮಾ್ನ ನಗರದವನ ಅಳಿಯನಾದ ಸಂಸೋನನು
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಸಂಸೋನನ ಮಾವನು ಸಂಸೋನನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ

ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಹೀಗೆಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವಳ ತಂದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು.

7 ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೆ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ,

8 ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಗುಹೆಯು ಏಟಾಮಿನ ಬಂಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.

9 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಲೆಹೀ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಾದ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ
ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಾವು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

11 ಆಗ ಯೆಹೂದಕುಲದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು
ಸಂಸೋನನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಏಟಾಮಿನ ಬಂಡೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ
ಮಾಡಿರುವುದೇನು? ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಸಂಸೋನನು, “ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ” ಎಂದನು.

12 ಆಗ ಅವರು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆಮಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.

13 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಆಣೆಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ
ಎರಡು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರ
ಕರೆತಂದರು.

14 ಸಂಸೋನನನು್ನ ಲೆಹೀ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದಾಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುವದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ
ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಸಂಸೋನನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಸುಟ್ಟದಾರಗಳೊ ಎಂಬಂತೆ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದನು; ಕೈಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು
ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 15 ಸಂಸೋನನು ಸತ್ತಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವನು ಆ ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 16 ಆಗ
ಸಂಸೋನನು,
“ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದೆನು,

ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ನಾನು ಹೆಣಗಳನು್ನ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದೆನು”

ಅಂದನು.
17 ಬಳಿಕ ಸಂಸೋನನು ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ ಬಿಸಾಡಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ರಾಮತ್ ಲೆಹೀ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.
18 ಸಂಸೋನನಿಗೆ ತುಂಬ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ. ಅವನು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ
ಮಹಾವಿಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಈಗ ನಾನು
ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಂತೆ
ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

19 ಲೆಹೀಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರಂಗವಿದೆ. ದೇವರು ಆ
ಸುರಂಗವನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಸಂಸೋನನು ನೀರು ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಆ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಏನ್ ಹಕೊ್ಕೕರೇ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅದು
ಇಂದಿಗೂ ಲೆಹೀ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

20 ಸಂಸೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು. ಅದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಾಲವಾಗಿತು್ತ.

ಸಂಸೋನನು ಗಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋದನು

ಒಂದು ದಿನ ಸಂಸೋನನು ಗಾಜಾ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡು ಆ ರಾತಿ್ರ
ಅವಳೊಂದಿಗಿರಲು ಅವಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದನು. 2

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, “ಸಂಸೋನನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಗಾಜಾದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
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ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. ನಗರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಸಂಸೋನನ ದಾರಿಕಾಯ್ದರು. ಇಡೀರಾತಿ್ರ ಅವರು
ನಗರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. “ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

3 ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದನು. ಸಂಸೋನನು
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಸಂಸೋನನು ನಗರ ದಾ್ವರದ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು. ಕದಗಳು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ
ಕಿತು್ತಬಂದವು. ಸಂಸೋನನು ಬಾಗಿಲಕದಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಪವರ್ತ ಶಿಖರಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಸಂಸೋನ ಮತು್ತ ದೆಲೀಲಾ
4 ತರುವಾಯ ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀಲಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಅವಳು ಸೋರೇಕ್ ಕಣಿವೆಯವಳು.
5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ದೆಲೀಲಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,

“ಸಂಸೋನನು ಅಷೊ್ಟಂದು ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣಗಳನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡು. ಆಗ ನಾವು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿನಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮಹಾಶಕಿ್ತ ಹೇಗೆ
ಬಂತು? ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ಬಿಲಿ್ಲನ ಏಳು ಹೊಸತಂತಿಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬಲಹೀನನಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

8 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ ಬಿಲಿ್ಲನ ಏಳು ಹೊಸ
ತಂತಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವು ಇನೂ್ನ ಒಣಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ಆ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು
ಕಟಿ್ಟದಳು. 9 ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದನು;
ಸುಟ್ಟದಾರದಿಂದ ಬೂದಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಆ ತಂತಿಗಳು
ಕಿತು್ತಬಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಂಸೋನನ ಬಲದ ರಹಸ್ಯ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

10 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವದು ಹೇಗೆಂಬುದನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ಎಂದೂ ಉಪಯೋಗಿಸದ ಹೊಸ
ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ
ನಿಬರ್ಲನಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

12 ದೆಲೀಲಳು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕಟಿ್ಟದಳು. ಕೆಲವು ಜನರು ಪಕ್ಕದ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆಲೀಲಳು, “ಸಂಸೋನನೇ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಆದರೆ
ಅವನು ದಾರಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವಂತೆ ಆ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಕಿತು್ತಹಾಕಿದನು.

13 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಪುನಃ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದು
ಹೇಗೆಂಬುದನು್ನ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ಸಂಸೋನನು, “ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ
ನೇಯು್ದ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ದುಬರ್ಲನಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಸಂಸೋನನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ದೆಲೀಲಳು ಅವನ
ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ನೇಯ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ
ಮಗ್ಗವನು್ನ ಒಂದು ಗೂಟದಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ,
“ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಮತೆ್ತ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಸಂಸೋನನು ಗೂಟವನೂ್ನ ಮಗ್ಗವನೂ್ನ
ಲಾಳಿಯನೂ್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದನು.

15 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “‘ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನನು್ನ ನೀನು
ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂರನೆಯ ಸಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. 16 ಅವಳು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೀಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವನ ಶಕಿ್ತಯ

ರಹಸ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಸಾಯುವಷು್ಟ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 17 ಕೊನೆಗೆ ಸಂಸೋನನು
ದೆಲೀಲಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. “ನಾನೆಂದೂ ನನ್ನ
ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ
ನನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲಾಗಿತು್ತ್ತ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ
ತಲೆಬೋಳಿಸಿದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಷೆ್ಟೕ ದುಬರ್ಲನಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಅವಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅವಳು, “ಸಂಸೋನನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ, ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೆಲೀಲಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು.

19 ಸಂಸೋನನು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ
ನಿದೆ್ರಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಸಂಸೋನನ ಏಳುಜಡೆಗಳನು್ನ
ಬೋಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದಳು. ಅವನು ಆ ಏಳು
ಜಡೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಲು, ಅವನು ಇತರರಂತೆ ದುಬರ್ಲನಾದನು.
20 ಆಮೇಲೆ ದೆಲೀಲಳು ಅವನನು್ನ, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು ಎಚೆ್ಚತ್ತನು.
“ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಅವನು
ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.

21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಗಾಜಾ ನಗರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವನು
ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅವರು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಧಾನ್ಯಬೀಸುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಹಚಿ್ಚದರು. 22 ಆದರೆ ಸಂಸೋನನ ಕೂದಲುಗಳು ಪುನಃ
ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದವು.

23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಒಂದು ಉತ್ಸವವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ದಾಗೋನನಿಗೆ ಒಂದು
ಮಹಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮ ಶತು್ರವಾದ
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. 24 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ಅವರು,
“ಇವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದನು.
ಇವನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು”

ಎಂದು ಹಾಡಿದರು.
25 ಆ ಉತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು,

“ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕರೆದು ತನಿ್ನ. ನಾವು ಅವನ ತಮಾಷೆಯನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ತಂದು ಅವನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸೋನನನು್ನ ಅವರ
ದೇವರಾದ ದಾಗೋನನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 26 ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಸಂಸೋನನ ಕೈಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. “ಈ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳ
ಹತಿ್ತರ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಸಂಸೋನನು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

27 ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.
ಅವರು ನಕು್ಕ ಸಂಸೋನನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಆಗ
ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸು. ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗಿನೊ್ನಂದು
ಸಲ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಹಾಕಿದ್ದಕೆ್ಕ ಇದೊಂದು ಸಲ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 29 ಆಮೇಲೆ ಸಂಸೋನನು ಇಡೀ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಒಂದು ಕಂಬವನು್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ ಇನೊ್ನಂದು ಕಂಬವನು್ನ
ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು, 30 “ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಜೊತೆ ನಾನೂ
ಸಾಯಲು ಸಿದ್ಧ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಎರಡೂ ಕಂಬಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಳೆಯುತಾ್ತ ಬಾಗಿದನು. ಆಗ ಮಂದಿರವು ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಸಂಸೋನನು ತಾನು ಜೀವದಿಂದಿದಾ್ದಗ ಕೊಂದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಜನರನು್ನ ತಾನು ಸಾಯುವಾಗ ಕೊಂದನು.

31 ಸಂಸೋನನ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವನ
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ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮಾನೋಹ. ಆ ಸಮಾಧಿಯು ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಎಷಾ್ಟವೋಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ. ಸಂಸೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದನು.

ಮೀಕನ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮೀಕ ಎಂಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಮೀಕನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, “ಅಮಾ್ಮ,
ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ

ಕದಿ್ದದ್ದರಲಾ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೀನು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ
ಶಾಪಹಾಕುವದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದ. ನಾನು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಇಗೋ ಆ ಬೆಳಿ್ಳ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದಳು.

3 ಮೀಕನು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವಳು, “ನಾನು ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಇದನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು, ಅವನು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಕಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮಗನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು.

4 ಆದರೆ ಮೀಕನು ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು. ಅವಳು ಸುಮಾರು ಐದು ತೊಲೆಯಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು
ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹೊದಿಕೆ
ಹಾಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಡಲಾಯಿತು. 5 ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೀಕನಿಗೆ
ಒಂದು ಮಂದಿರವಿತು್ತ. ಮೀಕನು ಏಫೋದನೂ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಅಚರ್ಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 6

(ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ
ಸರಿ ತೋರಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.)

7 ಲೇವಿಯ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ ತರುಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
8 ಆ ತರುಣನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ವಾಸಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಮೀಕನ
ಮನೆಯು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 9 ಮೀಕನು
ಅವನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ತರುಣನು, “ನಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ
ಲೇವಿಯನು. ನಾನು ವಾಸಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಮೀಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ನಮಗೆ
ತಂದೆಯೂ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ನಾಲು್ಕ
ಔನ್್ಸ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಊಟವನೂ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಮೀಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಲೇವಿಯು ಮಾಡಿದನು. 11 ಆ ತರುಣ
ಲೇವಿಯು ಮೀಕನಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆ ತರುಣನು
ಮೀಕನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಂತೆಯೇ ಆದನು. 12 ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ
ತಮಗೆ ಯಾಜಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ತರುಣನು ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. 13 ಮೀಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಕೃಪೆ ತೋರುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಕುಲದ ಒಬ್ಬನು
ಯಾಜಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

ದಾನ್ಯರು ಲಯಿಷ್ ನಗರವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಇನೂ್ನ

ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರದೇಶ ಇತು್ತ. ಆದರೆ ದಾನ್
ಕುಲದವರು ಮಾತ್ರ ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

2 ದಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಐದು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದರು. ಆ ಐದು ಮಂದಿ
ಚೊಗಾರ್ ಮತು್ತ ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ನಗರದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದಾನ್
ಕುಲದವರ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾದ ಕಾರಣ “ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಹುಡುಕಲು” ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

ಆ ಐದು ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು ಮೀಕನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಆ ಐದು ಜನರು ಮೀಕನ
ಮನೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ತರುಣನಾಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯ ಧ್ವನಿಯನು್ನ

ಕೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ತರುಣನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಯಾರು
ಕರೆದುತಂದರು? ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಮೀಕನು ತನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿ, “ನಾನು ಮೀಕನ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನು ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಕೈಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸಫಲವಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

6 ಆ ಯಾಜಕನು, “ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ; ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಆ ಐದು ಜನರು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಲಯಿಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡಿದರು. ಚೀದೋನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ
ಶಾಂತವಾಗಿತು್ತ; ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿತು್ತ; ಸುಖಕರವಾಗಿತು್ತ.
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವ ಶತು್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಚೀದೋನ್ ನಗರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಆರಾಮಿನ
ಜನರೊಡನೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ಆ ಐದು ಜನರು ಚೊಗಾರ್, ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ನಗರಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು, “ನೀವು ಯಾವ
ವತರ್ಮಾನ ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

9 ಈ ಐದು ಜನ, “ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅದು ಬಹಳ ಚೆನಾ್ನಗಿದೆ. ತಡಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 10 ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರಿಗೆ ಶತು್ರಗಳು ಧಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

11 ದಾನ್ ಕುಲದವರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಚೊಗಾರ್ ಮತು್ತ
ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಯುದ್ಧ
ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 12 ಲಯಿಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ “ದಾನ್ಯರ ಪಾಳೆಯ”ವೆಂಬ
ಹೆಸರಿದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು.

14 ಆಗ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ
ಐದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಏಫೋದ್ ಇದೆ; ಮನೆದೇವರುಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆತಿ್ತ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹವೂ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಅವರು ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಲೇವಿಯು
ಇದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ತರುಣನ
ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 16 ದಾನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು
ಪುರದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 17 ಆ ಐದು ಜನ
ಗೂಢಚಾರರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಜಕನು
ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಆರುನೂರು ಜನರ
ಸಂಗಡ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಏಫೋದನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಗೃಹದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ಕಂಡ
ತರುಣ ಲೇವಿಯು, “ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

19 ಆ ಐದು ಜನರು, “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಬಾ. ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ನೀನು
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ
ಅಥವಾ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ಕುಲದ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರಮಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 ಇದರಿಂದ ಲೇವಿಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವನು
ಏಫೋದನೂ್ನ ಗೃಹದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಾನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದನು.

21 ಆಗ ದಾನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಲೇವಿಯ
ಯಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಮೀಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
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22 ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಾನ್ಯರು ಬಹುದೂರ ಹೋದರು. ಮೀಕನೂ
ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರು. 23 ಅವರು
ದಾನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕೂಗಿದರು. ದಾನ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಮೀಕನಿಗೆ,
“ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ? ಏಕೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

24 ಮೀಕನು, “ದಾನ್ಯರಾದ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಡಿಸಿದೆ್ದ. ನೀವು ನನ್ನ ಯಾಜಕನನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಈಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ,
‘ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

25 ಅದಕೆ್ಕ ದಾನ್ಯರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾದವಿವಾದ
ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಿಟಿ್ಟನ
ಕೆಲವರಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೂಗಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಸತು್ತ ಹೋಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

26 ಆಮೇಲೆ ದಾನ್ಯರು ಮತೆ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದೂ ತನಿ್ನಂದ ಏನೂ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮೀಕನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

27 ಮೀಕನು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದಾನ್ಯರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮೀಕನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಯಾಜಕನನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರು
ಧಾಳಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಆ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 28 ಲಯಿಷಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೀದೋನ್ ನಗರದಿಂದ
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರೂ ಬರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಲಯಿಷಿನವರು ಆರಾಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಬೇತ್ರೆಹೋಬಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ನಗರವನು್ನ ದಾನ್ಯರು
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು. ಆ ನಗರವು ಅವರ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಯಿತು.
29 ದಾನ್ಯರು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೆ
ಅದರ ಹೆಸರು ಲಯಿಷ್ ಎಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ದಾನ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾನನ
ಸ್ಮರಣಾಥರ್ವಾಗಿ ಆ ಹೆಸರನಿ್ನಟ್ಟರು. ದಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು.

30 ದಾನ್ಯರು ದಾನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿದರು. ಅವರು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋನಾತಾನನನು್ನ ತಮ್ಮ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಗೇಷೋರ್ಮನು ಮೋಶೆಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದಾನ್ಯರ
ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. 31 ಮೀಕನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ದಾನ್ಯರು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವಸಾ್ಥನವಿದ್ದ
ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.

ಒಬ್ಬ ಲೇವಿ ಮತು್ತ ಅವನ ದಾಸಿ

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

ಒಬ್ಬ ಉಪಪತಿ್ನ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಯೆಹೂದದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವಳಾಗಿದ್ದಳು. 2 ಒಮೆ್ಮ ಅವಳಿಗೂ ಆ ಲೇವಿಗೂ
ಜಗಳವಾಯಿತು. ಅವಳು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ
ನಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳು ಇದು್ದಬಿಟ್ಟಳು. 3 ಆಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಅವಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು; ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ
ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ
ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೊಡನೆ
ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಲೇವಿಯನು
ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ
ಲೇವಿಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ
ಬಂದನು. ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 4 ಅವಳ
ತಂದೆಯು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೇವಿಯು
ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಇದ್ದನು. ಅವನು ಅನ್ನಪಾನಮಾಡಿ ಮಾವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದರು. ಆ
ಲೇವಿಯು ಹೊರಡುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಮಾವನು
ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಮಾಡು; ಆಮೇಲೆ
ಹೋಗುವಿಯಂತೆ” ಎಂದನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ

ಅವನ ಮಾವನು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ
ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ರಾತಿ್ರ ಇದು್ದಬಿಡು.
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ, ಸಂತೋಷಪಡು” ಎಂದನು. 7 ಆದರೂ ಆ
ಲೇವಿಯು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮಾವನು ಆ
ರಾತಿ್ರಯೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿದನು. 8

ಐದನೆಯ ದಿನ ಆ ಲೇವಿಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದು್ದ
ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ಮೊದಲು ಊಟಮಾಡು; ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಈ
ರಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತೆ್ತ
ಊಟ ಮಾಡಿದರು.

9 ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೇವಿಯೂ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಅವನ ಆಳೂ
ಹೊರಡಲು ಎದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, “ಈಗ
ಕತ್ತಲಾಗುತಾ್ತ ಬಂತು, ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗುವುದರಲಿ್ಲದೆ. ಈ ರಾತಿ್ರ
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು
ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದನು.

10 ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯು ಇನೊ್ನಂದು ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲ ಇರಲು
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೆಬೂಸ್ ನಗರದವರೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. 11 ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವರು
ಯೆಬೂಸ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕನು ತನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಆ ಲೇವಿಯನಿಗೆ, “ಈ ಯೆಬೂಸಿಯರ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಇದು್ದ ಬಿಡೋಣ, ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕಳೆಯೋಣ” ಎಂದನು.

12 ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯು, “ಬೇಡ, ನಾವು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲ. ನಾವು
ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು. 13 ಆ ಲೇವಿಯು ಮತೆ್ತ
ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಬಾ ಹೋಗೋಣ, ಗಿಬೆಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ
ರಾಮದಲಾ್ಲಗಲಿ ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಗಿಬೆಯ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಗಿಬೆಯ ನಗರವು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. 15 ಅವರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಬೀದಿಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ
ಆ ರಾತಿ್ರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವನಾಗಿದು್ದ,
ಈಗ ಗಿಬೆಯ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. (ಗಿಬೆಯದ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.) 17 ಆ ವೃದ್ಧನು ಬೀದಿಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನು್ನ (ಲೇವಿಯನು್ನ) ನೋಡಿದನು. ಆ
ವೃದ್ಧನು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಲೇವಿಯು, “ನಾವು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಟಿದೆ್ದೕವೆ. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು
ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾತಿ್ರ
ಇಲಿ್ಲ ತಂಗಲು ಯಾರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲ
ಇವೆ. ನನಗೂ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಗೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಇವೆ. ನಮಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ವೃದ್ಧನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ರಾತಿ್ರ
ಇಳಿದುಕೋ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನು್ನ ನಾನು ಕೊಡುವೆ. ನೀನು
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; 21 ಬಳಿಕ ಆ
ವೃದ್ಧನು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು
ಹಾಕಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

22 ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆ ನಗರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಮನೆಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಮಹಾ ನೀಚಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಗಿಲು
ತಟ್ಟತೊಡಗಿದರು. ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
ನಾವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಬೇಕು”ಎಂದು
ಕೂಗಾಡಿದರು.

23 ಆ ವೃದ್ಧನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ನೀಚರ ಜೊತೆ
ಮಾತನಾಡಿ, “ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಂಥ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಭಯಂಕರ
ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 24 ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿದಾ್ದಳೆ.
ಅವಳು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಈವರೆಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು
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ಅವಳನೂ್ನ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳಿ್ಳ.
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

25 ಆದರೆ ಆ ನೀಚರು ಆ ವೃದ್ಧನ ಮಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ನೀಚರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆ ನೀಚರು
ಅವಳನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಇಡೀ ರಾತಿ್ರ ಅವಳನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವಳನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. 26 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ
ಅವಳು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ಮನೆಯ
ಮುಖ್ಯದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟಳು. ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೂ ಅವಳು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದದ್ದಳು.

27 ಆ ಲೇವಿಯನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗ ಎದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದನು. ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹೊಸಿ್ತಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ
ಬಿದಿ್ದದ್ದ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕಂಡನು. 28 ಆಗ ಲೇವಿಯು
ಅವಳಿಗೆ, “ಏಳು, ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅವಳು ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು.

ಆ ಲೇವಿಯು, ಅವಳನು್ನ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 29 ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ದೇಹದ
ಹನೆ್ನರಡು ಹೋಳುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಾಸಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 30 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, “ಈ ಮುಂಚೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥದು್ದ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಂಥದನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೂ ಯುದ್ಧ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮಿಚೆ್ಛ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ

ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಬಂದರು. ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹ
ಅಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅವರು ದೈವಭಕ್ತರ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 3 ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಸಮಾಚಾರ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಈ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯ
ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಆಗ, ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಗಂಡನಾದ ಲೇವಿಯನು
ನಡೆದ ಕಥೆಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು, “ನಾನೂ ನನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಆ ರಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು. 5 ಆದರೆ ರಾತಿ್ರ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿಬೆಯ ನಗರದ ಮುಖಂಡರು ಬಂದು ನಾವು
ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಮನೆಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ಮೇಲೆ ಬಲಾತಾ್ಕರ
ಮಾಡಿದರು; ಆಗ ಅವಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. 6 ಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಇಂಥ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. 7 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರಾದ ನೀವೆಲ್ಲರು ಮಾತನಾಡಿರಿ. ನಾವು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತರು. ಅವರೆಲ್ಲರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಈಗ ಗಿಬೆಯ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಚೀಟು
ಹಾಕೋಣ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರೇ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿ. 10 ನಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಪ್ರತಿ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ನೂರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಪ್ರತಿ
ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಹೀಗೆ, ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಸೈನ್ಯ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ದೊರಕಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. ಅವರು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 12

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶ
ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಿಮ್ಮವರಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಾಡಿದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಆ ನೀಚರನು್ನ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ; ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. ನಾವು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಪಾಪಿಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.”

ಆದರೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 14 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಗರಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 15 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು
ಇಪ್ಪತಾ್ತರು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಆ
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು ಯುದ್ಧದ ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಗಿಬೆಯ ನಗರದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳುನೂರು ಜನರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ
ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಡಚರಾಗಿದ್ದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಸಹ ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂದಲೆಳೆಯಷೂ್ಟ
ಗುರಿತಪ್ಪದೆ ಕವಣೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು.

17 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳವರು
ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ
ಜನರ ಹತಿ್ತರ ಕತಿ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದನು. 18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಹೋದರು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರು “ಯಾವ ಕುಲದವರು ಮೊದಲು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಮೊದಲು
ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದು್ದ ಗಿಬೆಯ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 20 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋಯಿತು. ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 21 ಆಗ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಗಿಬೆಯ
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿತು.

22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. “ನಾವು ಮತೆ್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅವರು
ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು” ಎಂದು ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗಿರಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂತೆ ಅವರು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

24 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು. ಇದು ಯುದ್ಧದ ಎರಡನೆಯ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. 25

ಎರಡನೆಯ ದಿನವೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಗಿಬೆಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈ
ಸಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದ ಆ ಜನರೆಲಾ್ಲ ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು.

26 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. (ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲತು್ತ. 28

ಫೀನೆಹಾಸನು ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಫೀನೆಹಾಸನು ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಆರೋನನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.) ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ನಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳು. ನಾವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಬಿಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

“ಹೋಗಿರಿ, ನಾಳೆ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

29 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಕೆಲವರನು್ನ ಗಿಬೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. 30 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಗಿಬೆಯ
ನಗರದವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು
ಮುಂಚಿನಂತೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾದರು. 31 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಗಿಬೆಯ ನಗರದಿಂದ
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ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದರು;
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಈ ರೀತಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಹಳ ದೂರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸುಮಾರು
ಮೂವತು್ತ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಂದರು. ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇನೊ್ನಂದು ದಾರಿ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. 32

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, “ಮುಂಚಿನಂತೆ ನಾವು ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು
ತಂತ್ರವಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ನಗರದಿಂದ ಬಹುದೂರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಬಾಳ್ತಾಮರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಗಿಬೆಯದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಗಿಬೆಯದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. 34 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರು ಗಿಬೆಯ
ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದರು. ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
ಆದರೆ ಇಂಥ ಭೀಕರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

35 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಇಪ್ಪತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಸೈನಿಕರೆಲಾ್ಲ ಯುದ್ಧದ ತರಬೇತಿ
ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು. 36 ತಾವು ಸೋತುಹೋದೆವೆಂಬುದು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದ್ದರು. ಗಿಬೆಯದ ಹತಿ್ತರ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಧಾಳಿಮಾಡುವರೆಂದು
ನಂಬಿ ಅವರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದ್ದರು. 37 ಆಗ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು
ಗಿಬೆಯದ ನಗರಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರು. ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡಿ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 38 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹೊಗೆ
ಏರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆ ಸಂಕೇತ.

39 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಸುಮಾರು ಮೂವತು್ತ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು,
“ನಾವು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ
ನಗರದಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಸ್ತಂಭದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲೇರುತಿ್ತತು್ತ.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು.
ಇಡೀ ನಗರವು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು
ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಅಂಜಿದರು. ಎಂಥ ಭಯಾನಕ
ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.

42 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಓಡಿದರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವರಿಂದ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಗರಗಳಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದರು. 43 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಅವರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯಲು
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಗಿಬೆಯದ ಪೂವರ್ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು.
44 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು
ಕೊಲೆಗೀಡಾದರು.

45 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಓಡಿದರು. ಅವರು ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರು ದಾರಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಐದು ಸಾವಿರ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಗಿದೋಮಿನವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

46 ಆ ದಿನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೈನಿಕರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಬಹಳ
ಶೂರತನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. 47 ಆದರೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಆರುನೂರು ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
ಅವರು ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಗಿರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ನಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. 48 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದರು. ತಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರು ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೋದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿದು್ದ

ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ.
2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು

ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. 3 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಇಂಥ
ಭಯಾನಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು? ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಂದು ಕುಲವು
ನಾಶವಾಯಿತಲಾ್ಲ?” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.

4 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅವರು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾರಾದರೂ
ಇದಾ್ದರೆಯೇ” ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರು. ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಕುಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ
ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರು.

6 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ
ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಇಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಒಂದು ಕುಲವು
ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. 7 ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಯೆಹೋವನ
ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ
ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಅವರು
ಯೋಚಿಸಿದರು.

8 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಇಲಿ್ಲ ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಬರದಿರುವವರು
ಯಾರಾದರೂ ಇರುವರೇ?” ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ
ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ನಗರದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ, ಯಾರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ನೋಡಿದರು. ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. 10 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹೆಂಗಸರು
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಕೊಂದುಹಾಕಿರಿ. 11 ನೀವು ಇದನು್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು
ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನೂ್ನ ನೀವು ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನೀವು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ
ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 12 ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ
ಸೈನಿಕರು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದದ ನಾನೂರು ಜನ ಯುವತಿಯರನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಸೈನಿಕರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಶೀಲೋವ್ ಕಾನಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.

13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ
ಪ್ರಸಾ್ತಪವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ರಿಮೊ್ಮೕನ್ಗಿರಿ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. 14 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲದೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ.

15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಕುಲದವರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು, “ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಹೆಂಗಸರು ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಜೀವಂತವಿದ್ದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತರುವುದು? 17

ಜೀವಂತವಿರುವ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಂಶವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಒಂದು ಕುಲವು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು. 18 ಆದರೆ ನಾವೂ
ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು
ಒಪು್ಪವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗುತಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ನಾವೇ ಆಣೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. 19 ನಮಗೊಂದು ವಿಚಾರಹೊಳೆದಿದೆ. ಇದು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಕಾಲ. ಈ
ಉತ್ಸವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.” (ಶೀಲೋವ್
ನಗರವು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದ ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಲೆಬೋನಿನ ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ ಇದೆ.)
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20 ಹಿರಿಯರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿದರು. ಅವರು, “ನೀವು ಹೋಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಉತ್ಸವಕಾಲದಲಿ್ಲ ಶೀಲೋವಿನ ಯುವತಿಯರು
ನಾಟ್ಯಕೆ್ಕ ಬರುವ ಸಮಯವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಿ. ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ
ನೀವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಶೀಲೋವಿನ ಯುವತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರಿ. 22 ಆ ಯುವತಿಯರ
ತಂದೆಗಳಾಗಲಿ ಸಹೋದರರಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೂರು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ, ‘ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಿರಿ; ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ.
ಅವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರುವರೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರೆದುರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮುರಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ

ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

23 ಅದರಂತೆಯೇ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಗಂಡಸರು,
ನಾಟ್ಯವಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯರಲಿ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ
ಸರಿಯಾಗುವಷು್ಟ ಮಂದಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನಾ್ನಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಪುನಃ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ವಾಸಮಾಡಿದರು. 24 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಕುಲಗೋತ್ರಗಳವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು.

25 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ತನಗೆ ಸರಿತೋರಿದಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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ರೂತಳು

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲ

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬಂತು.
ಆಗ ಎಲೀಮೆಲೆಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಯೆಹೂದಪಾ್ರಂತದ

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 2 ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು “ನೊವೊಮಿ.” ಅವನ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್.
ಅವರು ಯೆಹೂದಪಾ್ರಂತದ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ
ನಿವಾಸಿಗಳು. ಇವರು ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಸಿದರು.

3 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನೊವೊಮಿಯ ಗಂಡನಾದ
ಎಲೀಮೆಲೆಕನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ನೊವೊಮಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 4 ಆಕೆಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮೋವಾಬ್
ದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಒಫಾರ್, ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ರೂತ್. ಅವರು
ಮೋವಾಬ್ನಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಹತು್ತ ವಷರ್ವಿದ್ದರು. 5 ಬಳಿಕ
ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್ ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀಗಾಗಿ
ನೊವೊಮಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನೂ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳಿದಳು.

ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ನೊವೊಮಿಯ ಪ್ರಯಾಣ
6 ನೊವೊಮಿಯು ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ಆಹಾರವನು್ನ
ಒದಗಿಸಿರುವ ಸುದಿ್ದಯು ನೊವೊಮಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯು ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಸಹ ಅವಳ
ಸಂಗಡ ಹೋಗಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. 7 ಅವಳು ಮತು್ತ ಅವಳ
ಸೊಸೆಯಂದಿರು ತಾವು ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

8 ಆಗ ನೊವೊಮಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನೀವು ನನ್ನನೂ್ನ ಸತು್ತಹೋದ ನನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ತೋರಲಿ
ಎಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಳತೊಡಗಿದರು.

10 ಅವಳ ಸೊಸೆಯಂದಿರು, “ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಜನರೊಡನೆ ಇರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

11 ಆದರೆ ನೊವೊಮಿ, “ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀವೇಕೆ ಬರಬೇಕು? ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವಂಥ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮ ತವರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ! ನಾನು
ಇನೊ್ನಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ
ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು
ರಾತಿ್ರಯೇ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ ನಿಮಗೆ
ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಪಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಗೆ
ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಂಡಂದಿರ ಸಲುವಾಗಿ
ಅಷು್ಟಕಾಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ
ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ತುಂಬಾ
ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

14 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಒಫಾರ್ಳು
ನೊವೊಮಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಆದರೆ ರೂತಳು
ಅವಳನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಳು.

15 ನೊವೊಮಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಓರಗಿತಿ್ತಯು ಮತೆ್ತ
ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ತನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.
ನೀನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗೆಂದು ನನಗೆ ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರೂ ನಾನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. ನೀನು ವಾಸಿಸುವಲೆ್ಲೕ
ನಾನೂ ವಾಸಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು; ನಿನ್ನ ದೇವರೇ
ನನ್ನ ದೇವರು. 17 ನೀನು ಸಾಯುವಲೆ್ಲೕ ನಾನೂ ಸಾಯುವೆನು;
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನನಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಾನು
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ನಾನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಮರಣವು ಮಾತ್ರ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನು್ನ
ಅಗಲಿಸಬಲ್ಲದು” ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.

ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಆಗಮನ
18 ರೂತಳು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರುವುದು

ನೊವೊಮಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೊವೊಮಿಯು ರೂತಳೊಡನೆ
ವಾದಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್
ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. “ಇವಳು ನೊವೊಮಿಯೇ?”
ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ನೊವೊಮಿಯು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ನೊವೊಮಿ
ಎಂದು ಕರೆಯದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಮಾರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ದುಃಖಕರವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 21 ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಭಾಗ್ಯವಂತಳಾಗಿ
ಹೋದೆನು; ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ
ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದುಃಖಿತಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ ‘ನೊವೊಮಿ’ ಎಂದು
ಕರೆಯಬೇಕು? ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಕಷ್ಟ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಹೀಗೆ ನೊವೊಮಿ ಮತು್ತ ಅವಳ ಸೊಸೆ ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ
ರೂತಳು ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜವೆಗೋಧಿಯ
ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದರು.

ರೂತಳಿಗೆ ಬೋವಜನ ಭೇಟಿ

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೋವಜನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಬೋವಜನು ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿದು್ದ ನೊವೊಮಿಯ ಸಮೀಪದ

ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದನು.
2 ಒಂದು ದಿನ ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ ರೂತಳು ನೊವೊಮಿಗೆ, “ನಾನು

ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಯಾರಾದರೂ ದಯೆತೋರಿ ತಮ್ಮ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಆರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು”
ಎಂದಳು.

3 ನೊವೊಮಿಯು, “ಆಗಲಿ ಮಗಳೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು”
ಅಂದಳು.

ರೂತಳು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ ಫಸಲು
ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕಲಾಯುತಾ್ತ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಗೋತ್ರದವನಾದ ಬೋವಜನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.

4 ತರುವಾಯ ಬೋವಜನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹರಸಿದನು.

ಆ ಕೆಲಸಗಾರರು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

5 ಆಗ ಬೋವಜನು ಕೊಯು್ಯವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಸೇವಕನನು್ನ, “ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಆ ಸೇವಕನು, “ಅವಳು ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ನೊವೊಮಿಯ ಸಂಗಡ ಬಂದ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಸಿ್ತ್ರೕ. 7 ಅವಳು
ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಬಂದು, ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ
ಹಕ್ಕಲಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು. ಆಗಿನಿಂದ
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ಅವಳು ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಮಾತ್ರ
ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಆಗ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸು. ನೀನು ಬೇರೆಯವರ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ
ಹಿಂದೆಯೇ ನೀನು ಹೋಗುತಿ್ತರು. 9 ಅವರು ಯಾವ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು;
ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕೂಡದೆಂದು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದರೆ ನೀರಿನ ಕೊಡಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ಸೇದುವ ನೀರನೆ್ನೕ ಕುಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ರೂತಳು ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸಿದಳು. ಅವಳು
ಬೋವಜನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ
ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ”
ಎಂದಳು.

11 ಬೋವಜನು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತೆ್ತಯಾದ
ನೊವೊಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ
ಗಂಡನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ದೇಶವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನಿನಗೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾರ ಪರಿಚಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಆದರೂ
ನೀನು ನೊವೊಮಿಯ ಜೊತೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವಿ. 12 ನೀನು
ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಸತಾ್ಕಯರ್ಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್
ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಯಾವಾತನ
ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಕೋರಿ ಬಂದಿರುವಿಯೋ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದನು.

13 ಆಗ ರೂತಳು, “ನನ್ನ ಸಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ತುಂಬ ದಯೆ
ತೋರಿದಿರಿ. ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯ
ಸಮಾನಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕನಿಕರ
ತೋರಿದಿರಿ” ಎಂದು ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದಳು.

14 ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಬಾ,
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದಕೊಂಡು ತಿನು್ನ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ರೂತಳು ಕೆಲಸಗಾರರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಬೋವಜನು
ಆಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ರೂತಳು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ಊಟ
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಉಳಿಯಿತು. 15 ಆಗ ರೂತಳು
ಎದು್ದ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.

ಆಗ ಬೋವಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ರೂತಳು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ
ಸಿವುಡುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹಕ್ಕಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಅವಳನು್ನ
ತಡೆಯಬೇಡಿ. 16 ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ತುಂಬು
ತೆನೆಗಳನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವಳನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ನೊವೊಮಿಗೆ ಬೋವಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು
17 ರೂತಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ

ಮಾಡಿದಳು. ಸಾಯಂಕಾಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಬಡಿದು ಕಾಳನು್ನ
ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದಳು. ಸುಮಾರು ಮೂವತು್ತ ಸೇರು
ಜವೆಗೋಧಿ ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ. 18 ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ
ತಾನು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಹ
ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.

19 ಅವಳ ಅತೆ್ತಯು ಅವಳಿಗೆ, “ಈ ಧಾನ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಶೇಖರಿಸಿದೆ? ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ” ಎಂದಳು.

ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ನಾನು ಇಂದು ಯಾರ ಹತಿ್ತರ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದೆನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಬೋವಜ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

20 ನೊವೊಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಕೃಪೆತೋರಲಿ. ಯೆಹೋವನು ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೂ
ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಆಮೇಲೆ ನೊವೊಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ, “ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧುವೂ ನಮ್ಮ
ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು, “ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತನ್ನ
ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೋವಜನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆಗ ನೊವೊಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾದ ರೂತಳಿಗೆ, “ನೀನು
ಅವನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನೀನು ಬೇರೆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು”
ಎಂದಳು. 23 ರೂತಳು ಬೋವಜನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ

ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಗೋಧಿಯ ಮತು್ತ ಜವೆಗೋಧಿಯ
ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹಕ್ಕಲಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು. ರೂತಳು ತನ್ನ
ಅತೆ್ತಯಾದ ನೊವೊಮಿಯ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.

ಕಣ

ರೂತಳ ಅತೆ್ತಯಾದ ನೊವೊಮಿಯು ಅವಳಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಮಗಳೇ, ನೀನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಕುಟುಂಬಸ್ತಳಾಗಿರುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. 2

ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಅವನ
ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಹಕ್ಕಲಾಯಿ್ದರುವೆ. ಇಂದು
ರಾತಿ್ರ ಅವನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವನು. 3 ನೀನು
ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಆದರೆ ಅವನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರು. 4 ಊಟವಾದ
ಮೇಲೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಮಲಗುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಮಲಗುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಮಲಗಿಕೋ. ನೀನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದಳು.

5 ಆಗ ರೂತಳು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

6 ರೂತಳು ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. ಅತೆ್ತಯು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ರೂತಳು ಮಾಡಿದಳು. 7 ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಬೋವಜನು ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಹತಿ್ತರ ಮಲಗಲು
ಹೋದನು. ಆಗ ರೂತಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಪಾದಗಳ
ಮೇಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಮಲಗಿದಳು.

8 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯ ಸುಮಾರಿನಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಹೊರಳಾಡಿ ಎಚೆ್ಚತ್ತನು. ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. 9

“ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಬೋವಜನು ಕೇಳಿದನು.
“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸಿಯಾದ ರೂತಳು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕ. ನಿನ್ನ

ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು” ಎಂದು ಅವಳು
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

10 ಆಗ ಬೋವಜನು, “ಯುವತಿಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ದಯೆತೋರಲಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿರುವೆ. ನೀನು ಮೊದಲು ನೊವೊಮಿಗೆ ತೋರಿದ
ಕರುಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿರುವೆ. ನೀನು
ಒಬ್ಬ ತರುಣನನು್ನ ಅವನು ಬಡವನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಿರಲಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ತರುಣಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ
ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿ್ತ್ರೕ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಗೊತಿ್ತದೆ. 12 ನಾನು ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ
ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ. 13 ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ನೋಡೋಣ. ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಪಿ್ಪದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ರೂತಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಬೋವಜನ ಪಾದಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಿದು್ದ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರುವಾಗಲೇ ಎದ್ದಳು.

ಬೋವಜನು ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನೆ್ನ ರಾತಿ್ರ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದ
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15

ಬೋವಜನು, “ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೋ” ಎಂದನು.

ರೂತಳು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅಗಲಮಾಡಿ ಹಿಡಿದಳು.
ಬೋವಜನು ಆರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಸುರಿದು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಊರೊಳಗೆ
ಹೋದಳು.

16 ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಯಾದ ನೊವೊಮಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು.
ನೊವೊಮಿಯು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ
ಕಾಯರ್ವೇನಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ರೂತಳು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೂ್ನ ಬೋವಜನು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ
ಅತೆ್ತಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 17 ಅಲ್ಲದೆ “ನೀನು ಅತೆ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಿಗೈಲಿ
ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಆರು ಸೇರು ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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18 ನೊವೊಮಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಈ ಕಾಯರ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ
ಗೊತಾ್ತಗುವವರೆಗೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. ಈ ಹೊತು್ತ ಅದನು್ನ
ಇತ್ಯಥರ್ಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರಲಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

ಬೋವಜ ಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಿಕನು

ಬೋವಜನು ನಗರದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಾದು
ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.

ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಬೋವಜನು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ಇಲಿ್ಲ ಬಾ, ಇಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೋ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

2 ಆಮೇಲೆ ಬೋವಜನು ನಗರದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ
ಹತು್ತಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

3 ಆಗ ಬೋವಜನು ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ,
“ನೊವೊಮಿಯು ಮೋವಾಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದಿದಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ
ಹೊಲವನು್ನ ಮಾರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. 4 ನಾನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಈ ಜನರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ ಕೊಂಡುಕೋ. ನಿನಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು. ನಿನ್ನ ಬಳಿಕ ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕು್ಕ ನನಗಿದೆ. ನೀನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.” ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
“ಸರಿ, ನಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದನು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಬೋವಜನು, “ನೀನು ನೊವೊಮಿಯಿಂದ ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಮೋವಾಬ್ಯಳೂ ಆಗಿರುವ ರೂತಳನು್ನ ಸಹ ನೀನು
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ರೂತಳಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಮಗನು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಹಕು್ಕದಾರನಾಗುವನು. ಹೀಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯು ಸತು್ತ ಹೋದವನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು, “ನಾನು ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಆ ಹೊಲ ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದರೂ ನಾನು
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಒಂದುವೇಳೆ ನಾನು ಅದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಲವನೆ್ನೕ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 7 (ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೊಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ
ಮಾತನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೆರವನು್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.) 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು,
“ನೀನೇ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೆರವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಬೋವಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆಗ ಬೋವಜನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ, “ನಾನು
ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ಕಿಲೊ್ಯೕನ್, ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನೊವೊಮಿಯಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ಮೋವಾಬ್ಯಳೂ ಮಹೊ್ಲೕನನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ರೂತಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಸತು್ತಹೋದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸಿ್ತಯು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಉಳಿಯಲೆಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವನ ಹೆಸರು ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿಯುವುದು. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ನುಡಿದನು.

11 ನಗರದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಳು.
ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ರಾಹೇಲಳಂತೆಯೂ ಲೇಯಾಳಂತೆಯೂ
ಮಾಡಲಿ. ರಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಲೇಯಾಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಎಫಾ್ರತಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಶಾಲಿಯಾಗು! ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗು! 12 ತಾಮಾರಳು ಯೆಹೂದನ ಮಗನಾದ
ಪೆರೆಚನಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ರೂತಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹಲವಾರು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ; ಅವನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದಲಿ” ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

13 ಬೋವಜನು ರೂತಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಯೆಹೋವನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ರೂತಳು ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ
ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. 14 ನಗರದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನೊವೊಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಈ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ಇವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಲಿ. 15 ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡುವನು. ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಮಗುವನು್ನ
ಹೆತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ನಿನಗೆ, ಏಳುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ನೊವೊಮಿಯು ಆ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಉಡಿಲಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಸಾಕಿಸಲುಹಿದಳು. 17 ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, “ನೊವೊಮಿಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದರು.
ನೆರೆಯವರು ಓಬೇದನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಓಬೇದನು ಇಷಯನ
ತಂದೆ, ಇಷಯನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ತಂದೆ.

ರೂತ್ ಮತು್ತ ಬೋವಜನ ವಂಶವೃಕ್ಷ
18 ಪೆರೆಚನ ವಂಶಾವಳಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
19 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ರಾಮನ ತಂದೆ.
ರಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ತಂದೆ.
20 ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
21 ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ.
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ.
22 ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
ಇಷಯನು ದಾವೀದನ ತಂದೆ.
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1 ಸಮುವೇಲನು

ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆ

ಎಲಾ್ಕನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ರಾಮಾತಯಿಮ್ ಎಂಬ
ಊರಿನವನು. ಅವನು ಚೋಫೀಮ್ ಕುಟುಂಬದವನೂ

ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆರೋಹಾಮನು
ಎಲೀಹುವಿನ ಮಗ. ಎಲೀಹುವನು ತೋಹುವನ ಮಗ.
ತೋಹುವನು ಚೂಫನ ಮಗ. ಇವರೆಲ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು.

2 ಎಲಾ್ಕನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ಹನ್ನಳು ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬಳ
ಹೆಸರಾದರೆ, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಪೆನಿನ್ನಳು. ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

3 ಎಲಾ್ಕನನು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವಾದ
ರಾಮಾತಯಿಮ್ ಬಿಟು್ಟ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆಹಾಸರೆಂಬ
ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವೇ ಶೀಲೋವ.
ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆಹಾಸರು ಏಲಿಯನ ಮಕ್ಕಳು. 4 ಎಲಾ್ಕನನು
ಪ್ರತಿಸಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ, ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಒಂದು
ಭಾಗವನೂ್ನ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಎಲಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಭಾಗವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡದೇ
ಇದ್ದರೂ, ಎಲಾ್ಕನನು ಎರಡು ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲಾ್ಕನನು
ಹನ್ನಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳನು್ನ ನೋಯಿಸುವಳು
6 ಪೆನಿನ್ನಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋವು

ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಹನ್ನಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದು್ದದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 7

ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವರ
ಕುಟುಂಬವು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪೆನಿನ್ನಳು ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋವು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಎಲಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ, ಹನ್ನಳು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು.
ಹನ್ನಳು ಊಟಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಎಲಾ್ಕನನು
ಅವಳನು್ನ ಕುರಿತು, “ಹನಾ್ನ, ಯಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ಯಾಕೆ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವೆ? ನಿನಗೆ ನಾನಿಲ್ಲವೇ?
ನಾನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹನ್ನಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
9 ಹನ್ನಳು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆದು್ದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಹೋದಳು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಆಲಯದ ದಾ್ವರದ ಹತಿ್ತರ ಯಾಜಕನಾದ ಏಲಿಯು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 10

ಹನ್ನಳು ಬಹು ದುಃಖಿತಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 11 ಅವಳು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ, ನಾನು ಎಷು್ಟ ದುಃಖಿತಳೆಂಬುದನು್ನ
ನೋಡು, ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ! ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯದಿರು. ನೀನು
ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ
ನಿನ್ನವನಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನಗೇ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ನಾಜೀರನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಇತರೆ
ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕ್ಷೌರ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು

12 ಹನ್ನಳು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಏಲಿಯು ಅವಳ
ಬಾಯನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಹನ್ನಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳ ತುಟಿಗಳು ಚಲಿಸಿದರೂ ಮಾತುಗಳು
ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿರುತಾ್ತಳೆಂದು 14 ಏಲಿಯು
ನೆನಸಿ, “ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಕುಡಿದಿರುವೆ. ಅಮಲನು್ನ ಇಳಿಸಿಕೊ” ಎಂದು
ಹನ್ನಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

15 ಹನ್ನಳು “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ
ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹುದುಃಖಿತಳು. ನಾನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. 16 ನನ್ನನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯ ಹೆಂಗಸೆಂದು
ನೆನಸಬೇಡಿ. ನಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ
ನೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೀಘರ್ಕಾಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

17 ಏಲಿಯು, “ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 ಹನ್ನಳು, “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ
ಊಟ ಮಾಡಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವಳು ದುಃಖಿತಳಾಗಲಿಲ್ಲ.

19 ಎಲಾ್ಕನನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ, ರಾಮಾತಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ಸಮುವೇಲನ ಜನನ

ಎಲಾ್ಕನನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಕೂಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 20 ಹನ್ನಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಹನ್ನಳು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಮುವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು,
“ಅವನ ಹೆಸರು ಸಮುವೇಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದ” ಎಂದಳು.

21 ಎಲಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆ ವಷರ್ವೂ ಶೀಲೋವಿಗೆ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ ಹನ್ನಳು
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಎಲಾ್ಕನನಿಗೆ, “ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಊಟಮಾಡುವ ತನಕ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ
ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಾಜೀರನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಹನ್ನಳ ಗಂಡನಾದ ಎಲಾ್ಕನನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಸರಿತೋರಿದಂತೆ ಮಾಡು. ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಊಟ
ಮಾಡುವಷು್ಟ ವಯಸಾ್ಸಗುವ ತನಕ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನಳು ತನ್ನ ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲು
ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ ಆರೈಕೆಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಲು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದಳು.

ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದು್ದ
24 ಮಗುವು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಾದಾಗ ಹನ್ನಳು

ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಹನ್ನಳು ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಒಂದು ಸೀಸೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.

25 ಅವರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದರು. ಎಲಾ್ಕನನು
ಎಂದಿನಂತೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ
ಹನ್ನಳು ಏಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. 26 ಹನ್ನಳು,
“ಸಾ್ವಮೀ, ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾನೇ ಅಂದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದವಳು. ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ನಿಜವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 27 ನಾನು ಈ ಮಗುವಿಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಗನೇ ಇವನು. 28 ಈಗ ನಾನು ಈ
ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಏಲಿಗೆ
ಹೇಳಿದಳು.

ಬಳಿಕ ಹನ್ನಳು ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದಳು.

1 ಸಮುವೇಲನು 1:2 192 1 ಸಮುವೇಲನು 1:28
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ಹನ್ನಳ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಹನ್ನಳು ಇಂತೆಂದಳು:
“ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಗುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2 ಯೆಹೋವನಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದೇವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಅನ್ಯದೇವರಿಲ್ಲ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗಿಂತ ಬೇರೊಂದು ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲ.

3 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬಡಾಯಿಕೊಚ್ಚಬೇಡಿ!
ಸೊಕಿ್ಕನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಬೇಡಿ!

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತೂಗಿ

ನೋಡುತಾ್ತನೆ.
4 ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ ಯೋಧರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಬಲಹೀನರು ಶಕಿ್ತವಂತರಾಗುವರು.

5 ಹಿಂದೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರು
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದು.

ಹಿಂದೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಿದ್ದವರಿಗೆ
ಇಂದು ಆಹಾರ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾಗಿರುವುದು!

ಬಂಜೆಗೆ ಈಗ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.
ಆದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ತಾಯಿ ಇಂದು ವೇದನೆಗೊಂಡಿರುವಳು
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

6 ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಸಾವನೂ್ನ ತರುವನು.
ಅಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮರುಜೀವವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಬಲ್ಲನು.
ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಮರಣ ಸ್ಥಳವಾದ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ

ತಳು್ಳವನು.
7 ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಬಡವರನಾ್ನಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ಹಣವಂತರನಾ್ನಗಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ದೀನರನಾ್ನಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ದೊಡ್ಡವರನಾ್ನಗಿಸುತಾ್ತನೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ದೀನರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಬಡವರನು್ನ ರಾಜಕುಮಾರರೊಂದಿಗೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ಗೌರವಪೀಠದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಲೋಕವೂ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯಗಳೂ ಯೆಹೋವನವೇ.
ಆತನು ಆ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋಕವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವನು.

9 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎಡವದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ಅವರ ಶಕಿ್ತ ಅವರಿಗೆ ಜಯನೀಡಲಾರದು.

10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಡುಗುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ತೀಪರ್ನು್ನ

ಕೊಡುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು.”
11 ಎಲಾ್ಕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು

ರಾಮಾತಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಬಾಲಕನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಾದ
ಏಲಿಯ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡಿದನು.

ಏಲಿಯ ದುಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳು
12 ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಲಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 13 ಯಾಜಕರು ಜನರೊಡನೆ ಯಾವ ರೀತಿ
ವತಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಜಕರು
ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ವೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಪ್ರತಿಸಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬಂದಾಗ ಯಾಜಕರು
ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನು್ನ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
ಯಾಜಕರ ಸೇವಕನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. 14 ಯಾಜಕರ ಸೇವಕನು ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ
ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ತಪ್ಪಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಗಡಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಭಾಂಡದಲಾ್ಲಗಲಿ ಚುಚಿ್ಚ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಜಕನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ

ಮಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 15 ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ
ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ
ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಸೇವಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಯಾಜಕನ ಸೇವಕನು,
“ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕರಿದು ಕೊಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಯಾಜಕನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

16 ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನು, “ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮೊದಲು ಹೋಮ
ಮಾಡೋಣ. ಅನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾಜಕರ ಸೇವಕನು, “ಇಲ್ಲ, ಯಾಜಕನಿಗಾಗಿ
ಕರಿಯಲು ಮಾಂಸವನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಡು. ನೀನು
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

17 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆಹಾಸರು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾದ ಮಹಾ ಪಾಪವಾಗಿತು್ತ.

18 ಆದರೆ ಬಾಲಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಫೋದ್ ಎಂಬ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 19

ಸಮುವೇಲನ ತಾಯಿಯು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಗಂಡನೊಡನೆ ವಾಷಿರ್ಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು.

20 ಏಲಿಯು ಎಲಾ್ಕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಹನ್ನಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, “ಹನ್ನಳು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಪಡೆದ ಮಗನನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವಳಿಗೆ
ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಕನ ಮತು್ತ ಹನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 21

ಯೆಹೋವನು ಹನ್ನಳಿಗೆ ದಯೆತೋರಿದನು. ಅವಳಿಗೆ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಆದರು.
ಬಾಲಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡವನಾದನು.

ಏಲಿಯು ತನ್ನ ದುಷ್ಟಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲಿಲ್ಲ
22 ಏಲಿಯು ಬಹಳ ವೃದ್ಧನಾದನು. ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ರೀತಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಡನೆ ಕೂಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

23 ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನೀವು
ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನೀವು ಇಂತಹ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 24 ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂತಹ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೆಹೋವನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 25 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಬೇರೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಬುದಿ್ಧಮಾತು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಮಾತನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.

26 ಬಾಲಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಪಿ್ರಯನಾದನು.

ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾದನೆ
27 ದೇವಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

“ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: ‘ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಶರ್ನ ನೀಡಿದೆ. 28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನನ್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಏಫೋದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ
ಧೂಪಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನೂ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆನು.
29 ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಗೌರವಿಸದಿರುವುದೇಕೇ? ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಗೌರವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗಾಗಿ ತರುವ ಯಜ್ಞಮಾಂಸದ
ಉತ್ತಮ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.’

30 “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಸವರ್ಕಾಲವೂ ಆತನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವುದೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ಅದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವವರನು್ನ ನಾನೂ
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ಸನಾ್ಮನಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರನು್ನ ನಾನೂ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 31 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವ
ಕಾಲವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದವರೆಗೆ
ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಶುಭಗಳಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಅಶುಭಗಳಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದವರೆಗೆ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. 33 ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವನು
ಬಹುಮುಪಿ್ಪನವರೆಗೂ ಬದುಕುವನು. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಾಣದೆ
ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಬಲಹೀನನಾಗುವವರೆಗೂ ಅವನು
ಬದುಕುವನು. ಉಳಿದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೆಲಾ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸಾಯುವರು. 34 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆಹಾಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವರು. ಅದೇ ಆ ಗುರುತು. 35 ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಯಾಜಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಯಾಜಕನು ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವನು ಮತು್ತ ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದುದನು್ನ ಮಾಡುವನು. ಈ ಯಾಜಕನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ನಾನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ಸೇವೆಮಾಡುವನು. 36 ಆಗ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಕಾಸನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಚೂರನೂ್ನ ಬೇಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲ, “ನಮಗೆ ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನ ಹುದೆ್ದಯನು್ನ ಕೊಡು, ಅದರಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವರು”’” ಎಂದನು.

ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆ

ಬಾಲಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪದೇಪದೇ

ಮಾತಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ದಶರ್ನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತು್ತ.
2 ಏಲಿಯ ಕಣು್ಣಗಳು ಮಂಜಾಗಿ ಕುರುಡನೆನು್ನವಷು್ಟ

ಕಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು.
3 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ದೀಪವು ಇನೂ್ನ ಬೆಳಗುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು. 5 ಏಲಿಯು ಕರೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಸಮುವೇಲನು
ನೆನೆಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ,
“ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯಲಾ್ಲ” ಅಂದನು.

ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿಕೋ” ಅಂದನು.

ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 6 ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು, “ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಮತೆ್ತ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಇಗೋ,
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯಲಾ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಏಲಿಯು, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ”
ಅಂದನು.

7 ಆ ವರೆಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಲ ಕರೆದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಮತೆ್ತ ಮೇಲೆದು್ದ ಏಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಗೋ,
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯಲಾ್ಲ” ಅಂದನು.

ಬಾಲಕನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತರುವವನು ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಏಲಿಗೆ
ಆಗ ಅಥರ್ವಾಯಿತು. 9 ಏಲಿಯು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆದರೆ, ‘ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ,
ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಲು ಹೋದನು. 10

ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಂತು ಮೊದಲು ಕರೆದಂತೆಯೇ
“ಸಮುವೇಲನೇ, ಸಮುವೇಲನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಸಮುವೇಲನು, “ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ,
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ
ಜನರು ಗಾಬರಿಗೊಳು್ಳವರು. 12 ನಾನು ಇದನು್ನ ಏಲಿ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಏಲಿಯ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಾನು ಏಲಿಗೆ
ಹೇಳಿರುವೆನು. ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲು

ಏಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದಕಾರಣವೇ, ಏಲಿಯ ಕುಟುಂಬವು
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಲಿ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವಾಗಲಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಸಮುವೇಲನು ನಿದಿ್ರಸಿದನು. ಅವನು ಮುಂಜಾನೆ ಮೇಲೆದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು
ತಾನು ಕಂಡ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು.

16 ಆದರೆ ಏಲಿಯು, “ಸಮುವೇಲನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ” ಎಂದು
ಕರೆದನು.

ಸಮುವೇಲನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
17 ಏಲಿಯು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನು? ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಆತನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಏನನಾ್ನದರೂ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು.

18 ಸಮುವೇಲನು ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಲಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

ಏಲಿಯು, “ಆತನು ಯೆಹೋವ. ಆತನು ತನಗೆ ಸರಿಕಾಣುವದನೆ್ನೕ
ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು; ಸಮುವೇಲನು
ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದನು; ಸಮುವೇಲನ ಯಾವ ಸಂದೇಶವೂ
ಸುಳಾ್ಳಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು. 20 ಸಮುವೇಲನು
ಯೆಹೋವನ ನಿಜಪ್ರವಾದಿಯೆಂಬುದು ದಾನಿನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಆಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 21

ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಸಮುವೇಲನ ಸುದಿ್ದಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿತು.
ಏಲಿಯು ಬಹು ವೃದ್ಧನಾದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋಲಿಸುವರು

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಎಬೆನೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು;
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು.
ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಶೀಲೋವಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಿಸೋಣ. ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜನರು
ತಂದರು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು
ಯೆಹೋವನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಸಿಂಹಾಸನದಂತಿದ್ದವು; ಏಲಿಯ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ ಫೀನೆಹಾಸರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದರು.

5 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಭರ್ಟವು
ನೆಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಭರ್ಟವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. “ಇಬಿ್ರಯರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಆಗುತಿ್ತರುವ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ತಂದಿರುವುದೇ ಅವರ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರುಗಳೇ
ಅವರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ! ನಾವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ! 8 ಅಯೊ್ಯೕ,
ಮಹಾಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾದ ಈ ದೇವರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವರು
ಯಾರು! ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದ
ದೇವರುಗಳು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ!
ಶೂರರಂತೆ ಹೋರಾಡಿ! ಇಬಿ್ರಯರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಕಾರಣ ಶೂರರಂತೆ ಹೋರಾಡಿರಿ,
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

1 ಸಮುವೇಲನು 2:31 194 1 ಸಮುವೇಲನು 4:9



5

6

10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಶೌಯರ್ದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ತನ್ನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಭೀಕರ ಸೋಲಾಯಿತು. ಮೂವತು್ತ
ಸಾವಿರ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹತರಾದರು. 11 ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶವಾಯಿತು. ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆಹಾಸರನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದರು.

12 ಆ ದಿನದಂದು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಬ್ಬನು ದುಃಖದಿಂದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು. 13

ಅವನು ಶೀಲೋವನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಏಲಿಯು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಎಂದು
ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತ ಏಲಿಯು ನಗರದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಕುಚಿರ್ಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯುತಾ್ತ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆಗ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ಶೀಲೋವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನ
ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ನಗರದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಜೋರಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದರು. 14 ಏಲಿಯು ತೊಂಭತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ದ
ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಳುವಿನ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏಕಿಷು್ಟ ಗದ್ದಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಾನು ಈ
ದಿನವೇ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಏಲಿಯು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ ಏನಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
17 ಆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಸೋತು,

ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಡೆಯು ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರೂ ಸತ್ತರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ವಿಚಾರವನು್ನ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಏಲಿಯು ಕುಚಿರ್ಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಬಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆಯು ಮುರಿದು
ಬಿತು್ತ. ಏಲಿಯು ಮುದುಕನೂ ಬೊಜು್ಜಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಸತ್ತನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಡೆಸಿದನು.

ವೈಭವವು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು
19 ಏಲಿಯ ಸೊಸೆ ಅಂದರೆ ಫೀನೆಹಾಸನ ಹೆಂಡತಿಯು

ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಶತು್ರಗಳ ವಶವಾದದ್ದನೂ್ನ ತನ್ನ
ಮಾವನಾದ ಏಲಿಯು ಸತ್ತದ್ದನೂ್ನ ಗಂಡನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನು ಸತ್ತ
ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಾಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ
ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಸೊಸೆಯು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ
ಕೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 21 ಏಲಿಯ ಸೊಸೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈಭವವು
ಇಲ್ಲವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ
ಈಕಾಬೋದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಮೃತಳಾದಳು. ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಶತು್ರವಶವಾದದ್ದರಿಂದ ಮಾವನು ಮತು್ತ
ಗಂಡನು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈಕಾಬೋದ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 22 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈಭವ
ಇಲ್ಲವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಎಬೆನೆಜೆರಿನಿಂದ ಅಷೊ್ಡೕದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
2 ಅವರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದಾಗೋನನ

ಗುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಗೋನಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 3

ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದಾ್ದಗ, ದಾಗೋನನ
ವಿಗ್ರಹವು ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.

ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ದಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮತೆ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 4 ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು
ಎದಾ್ದಗ ದಾಗೋನ್ ವಿಗ್ರಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಬೋರಲಬಿದಿ್ದತು್ತ. ದಾಗೋನಿನ ತಲೆಯು ಮತು್ತ
ಕೈಗಳು ಮುರಿದು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು; ದೇಹವು
ಏಕಶಿಲೆಯಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 5 ಆದಕಾರಣವೇ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ದಾಗೋನನ ಗುಡಿಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ
ಯಾಜಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಇತರೆ ಜನರಾಗಲಿ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ
ತುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಗಡೆ್ಡರೋಗವನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಇಲಿಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಇಲಿಗಳು ಅವರ ಹಡಗುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡವು. ನಗರದ ಜನರು ಬಹು
ಭಯಗೊಂಡರು. 7 ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಂಡ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು,
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಲಿ್ಲರಬಾರದು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ದಾಗೋನನನೂ್ನ
ಬಾಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ
ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅಧಿಪತಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ‘ಗತ್’ ನಗರಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ, ಅವರು ಅದನು್ನ ಗತ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

9 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ “ಗತ್”ಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು “ಗತ್” ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು
ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದನು. ಗತ್ ಜನರಿಗೂ
ದೇವರು ಗಡೆ್ಡರೋಗವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು,
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ನಮ್ಮ ನಗರವಾದ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ನೀವೇಕೆ
ತರುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರನೂ್ನ ನೀವು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಾ?” ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. 11 ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರ ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜನರನೂ್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಕೊ್ರೕನಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ ಬಹು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 12 ಬಹಳ ಜನರು
ಸತ್ತರು; ಸಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಗಡೆ್ಡರೋಗವು ಬಂದಿತು. ಅವರ
ಗೋಳಾಟವು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ.

ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದು್ದ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ
ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ತಮ್ಮ ಅಚರ್ಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಕರೆದು,

“ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದನು್ನ ಮರಳಿ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಮಾಂತಿ್ರಕರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದಾದರೆ, ಬರಿದಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆಗ
ನೀವೆಲಾ್ಲ ಗುಣಹೊಂದುವಿರಿ; ಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದರೆ
ನಾವು ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಮಾಂತಿ್ರಕರು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿದಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದಲಿ್ಲ ಐದು ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ
ಹಾಗೂ ಐದು ಇಲಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಗಡೆ್ಡಗಳ, ಇಲಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆ ಮಾದರಿಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು.
6 ಫರೋಹನಂತೆ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಂತೆ ಮೊಂಡರಾಗಬೇಡಿ.
ದೇವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

7 “ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮತು್ತ ಈಗ ತಾನೆ
ಕರು ಹಾಕಿರುವ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಹಸುಗಳು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೊಗ ಹೊತಿ್ತಲ್ಲದಂಥವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಹಸುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿರಿ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ದೊಡಿ್ಡಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಿರಿ.
ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು
ಅವಕಾಶಕೊಡಕೂಡದು. 8 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಡಿರಿ. ಚಿನ್ನದ ಮಾದರಿಗಳನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಈ ಚಿನ್ನದ ಮಾದರಿಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ;

1 ಸಮುವೇಲನು 4:10 195 1 ಸಮುವೇಲನು 6:8
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ಬಂಡಿಯನು್ನ ಅದರ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. 9 ಆದರೆ ಅದರ ಕಡೆ
ಗಮನವಿರಲಿ. ಅದು ತಾನಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ
ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಆಗ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ನಮಗುಂಟು
ಮಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಹಸುಗಳು
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದವನು
ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ನಮಗುಂಟಾದ
ಕಾಯಿಲೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

10 ಅಚರ್ಕರು ಮತು್ತ ಮಾಂತಿ್ರಕರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಾಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆಗ ತಾನೇ ಕರುಹಾಕಿದ
ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಂದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿದರು.
ಅವುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಯ ದೊಡಿ್ಡಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆಮೇಲೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬಂಡಿಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನೂ್ನ ಇಲಿಗಳನೂ್ನ
ಚೀಲದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. 12 ಹಸುಗಳು
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದವು. ಅವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಹೋದವು. ಅವು ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಕೂಗುತಾ್ತ ನಡೆದವು. ಅವು
ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಹಸುಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದರು.

13 ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಗೋಧಿಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ, ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಓಡಿಹೋದರು.
14 ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಆ
ಬಂಡಿಯು ಬಂದಿತು. ಆ ಹೊಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ ಬಳಿ ಆ
ಬಂಡಿಯು ನಿಂತಿತು. ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಬಂಡಿಯ
ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಆ ಹಸುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಇಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಮಾದರಿಗಳಿದ್ದ ಚೀಲವನು್ನ
ಇಳಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ
ಚೀಲವನು್ನ ದೊಡ್ಡಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅದೇ ದಿನ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ
ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

16 ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು
ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿ ಅದೇ ದಿನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

17 ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನಾ್ನಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ನಗರಕೆ್ಕ
ಒಂದರಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಗಾಜಾ,
ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಗತ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ಗಳೇ ಆ ನಗರಗಳು. 18

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಚಿನ್ನದ ಇಲಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಐದು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯಗನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಇಲಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತ
ಗೋಡೆಗಳಿದು್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದ್ದವು.
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಒಂದು
ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನವನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕಲು್ಲ ಈಗಲೂ ಇದೆ.

19 ಆದರೆ ಯಾಜಕರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಣಿಕಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೂ್ರರವಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಗೋಳಾಡಿ, 20 “ಈ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಯಾಜಕನೆಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ಈ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಲಿ್ಲಂದ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ?” ಎಂದು
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ ಜನರು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

21 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಿದ್ದನು. ಬೇತ್ಷೆಮೆಷಿನ
ಜನರು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತಂದಿರುವರು. ನೀವು ಬಂದು ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ ಜನರು ಬಂದು, ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಬೀನಾದಾಬನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 2 ಈ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನವರಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅನುಸರಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. 3 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು. ನೀವು
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಆತನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಾಳ್ದೇವರನೂ್ನ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ದೇವತೆಯನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಮಾಡಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಅವರು
ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ
ಸುರಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದು ಅವರು ಉಪವಾಸವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದು ಅವರು ಯಾವ ಆಹಾರವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ
ಮಾಡಿದರು. “ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಿರಲು,
ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವುದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಭಯಗೊಂಡರು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಮಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು! ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ! ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

9 ಸಮುವೇಲನು ಕುರಿಮರಿಯೊಂದನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 10 ಸಮುವೇಲನು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ
ಹೋರಾಡಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹತಿ್ತರ
ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕಳವಳವನೂ್ನ ಭಯವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಅವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದಕಾರಣ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು.
11 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿಚೆ್ಪಯಿಂದ ಬಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಸಂಹರಿಸುತಾ್ತ ಬೇತ್ಕರಿನವರೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಾ್ಥಪನೆ
12 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿ ಎಂಬುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಮಿಚೆ್ಪ ಮತು್ತ ಶೇನಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಟು್ಟ,
“ಯೆಹೋವನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದಕೆ್ಕ “ಸಹಾಯದ ಕಲು್ಲ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಅವರು ಮತೆ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಿತದ ಉಳಿದ
ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದನು. 14

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಎಕೊ್ರೕನ್ನಿಂದ ಗತ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮರಳಿ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಅಮೋರಿಯರ ಮಧೆ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
15 ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು; 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಬೇತೇಲ್, ಗಿಲಾ್ಗಲ್ ಮತು್ತ ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಳಿದನು. 17 ಆದರೆ
ಸಮುವೇಲನ ಮನೆಯು ರಾಮದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನು
ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಮುವೇಲನು

1 ಸಮುವೇಲನು 6:9 196 1 ಸಮುವೇಲನು 7:17
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ರಾಮದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುತಾ್ತ ಆಳಿದನು;
ರಾಮದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೊಂದನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೊಬ್ಬ ರಾಜನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು

ಸಮುವೇಲನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 2 ಅವನ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ ಯೋವೇಲ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗ

ಅಬೀಯ. ಯೋವೇಲನು ಮತು್ತ ಅಬೀಯನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು. 3 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು
ಅವನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲಂಚವನು್ನ ಪಡೆದು
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅನಾ್ಯಯದ ತೀಪುರ್ಗಳು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು
ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಹಿರಿಯರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಮುದುಕನಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ನಿನ್ನಂತಲ್ಲ. ಈಗ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ
ರಾಜನನು್ನ ನಮ್ಮನಾ್ನಳಲು ನೇಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಹೀಗೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ರಾಜನೊಬ್ಬನು
ಬೇಕೆಂದರು. ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 7 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ಜನರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ! ಅವರಿಗೆ ನಾನು
ರಾಜನಾಗಿರುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ! 8 ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಈಗಲೂ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 9

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಡು. ರಾಜನಾದವನು ಜನರಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು! ರಾಜನಾದವನು
ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಆಳುತಾ್ತನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆ ಜನರು ರಾಜನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.
11 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲು ರಾಜನು ಬೇಕೆಂದರೆ,
ಅವನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ: ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಸೈನಿಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರು ಅವನ
ರಥಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅಶ್ವಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿ
ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜನ ರಥದ ಮುಂದೆ
ಓಡುವ ಬೆಂಗಾವಲಿನವರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

12 “ರಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೋಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಬಹುದು.

“ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳಲು ಮತು್ತ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು
ರಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಯುದ್ಧದ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲೂ ತನ್ನ ರಥಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲೂ ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

13 “ರಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗಾಗಿ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲೂ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲೂ
ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

14 “ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ ಉತ್ತಮ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನೂ್ನ ಆಲಿವ್ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ರಾಜನು
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 15 ನೀವು ಬೆಳೆದ
ಧಾನ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

16 “ರಾಜನು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 17 ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

“ಆಗ ನೀವು ರಾಜನಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗುವಿರಿ; 18 ರಾಜನು ಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜನರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನಾ್ನಳಲು ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಇರಲೇ ಬೇಕು. 20

ಆಗ ನಾವು ಇತರ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಆಗುವೆವು. ನಮ್ಮ ರಾಜನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು. ಅವನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಬಂದು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ
ಹೊಸ ರಾಜನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ” ಎಂದನು.

ಸೌಲನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವನು

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕೀಷನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ಕೀಷನು ಅಬೀಯೇಲನ ಮಗ.
ಅಬೀಯೇಲನು ಚೆರೋರನ ಮಗ. ಚೆರೋರನು

ಬೆಕೋರತನ ಮಗ. ಬೆಕೋರತನು ಅಫೀಹನ ಮಗ. ಇವರೆಲ್ಲರು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. 2 ಕೀಷನಿಗೆ ಸೌಲನೆಂಬ
ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಸೌಲನು ಸುಂದರನಾದ
ಯುವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಸೌಲನಿಗಿಂತ ಸುಂದರರು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಸೌಲನು
ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು.

3 ಒಂದು ದಿನ ಕೀಷನ ಕತೆ್ತಗಳು ಕಳೆದುಹೋದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೀಷನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಸೇವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಸೌಲನು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕತೆ್ತಗಳು
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಲೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹುಡುಕಿದರು; ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು; ಅಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

5 ಕೊನೆಗೆ, ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನು ಚೂಫ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಸೌಲನು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನಾವು ಮರಳಿ
ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು, “ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಿದಾ್ದನೆ. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವನು
ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಈ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನಾವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಆಹಾರವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು
ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆ ಸೇವಕನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಣವಿದೆ. ಇದನು್ನ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ನಾವು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

9 (ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ “ದಶಿರ್” ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ,
“ದಶಿರ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ” ಎನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.)

10 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ; ನಡೆ
ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 11 ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನೀರನು್ನ
ತರಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು, “ದಶಿರ್ಯು
ಇಲಿ್ಲರುವನೇ?” ಎಂದು ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

12 ಆ ಯುವತಿಯರು, “ಹೌದು ದಶಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಈ ಹೊತು್ತ
ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. 13 ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಗನೆ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಅವನನು್ನ
ಕಾಣಬೇಕು. ದಶಿರ್ಯು ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ
ಜನರು ಊಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಹೋದರೆ
ಅವನನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಆ ಸೇವಕನು ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆ
ನಡೆದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಸಮುವೇಲನು
ಅವರ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಸಮುವೇಲನು ಆಗ ತಾನೇ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆ
ಹೊರಟಿದ್ದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 8:2 197 1 ಸಮುವೇಲನು 9:14
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15 ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 16 “ನಾಳೆ
ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು.
ನೀನು ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವನು
ರಾಜನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ಜನರ ಸಂಕಟವನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ
ಜನರ ಗೋಳನು್ನ ನಾನು ಆಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

17 ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯ ಇವನೇ. ಇವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಸೌಲನು ಹೊರಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ, “ದಶಿರ್ಯ ಮನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಸಮುವೇಲನು, “ನಾನೇ ಆ ದಶಿರ್. ನನೊ್ನಡನೆ ಆರಾಧನೆಯ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 20

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು
ಬೇಕಾಗಿರುವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದ
ಜನರೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, “ನಾನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ಅದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದಲಿ್ಲ ತೀರ ಕನಿಷ್ಠವಾದುದು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಊಟದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ
ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು
ಮೂವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಊಟದ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 23 ಸಮುವೇಲನು ಅಡಿಗೆಯವನಿಗೆ, “ನಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಮಾಂಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ;
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಭಾಗವೇ ಅದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಅಡಿಗೆಯವನು ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಸೌಲನ ಎದುರಿಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಸಮುವೇಲನು,
“ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಮಾಂಸವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದನು್ನ
ತಿನು್ನ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಆ ದಿನ
ಊಟಮಾಡಿದನು.

25 ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದು, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಸಮುವೇಲನು
ಮಲಗಲು ಸೌಲನಿಗಾಗಿ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಸೌಲನು ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.

26 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಸಮುವೇಲನು ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಸೌಲನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸೌಲನು ಮೇಲೆದ್ದನು
ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟನು.

27 ಸೌಲನೂ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಸಮುವೇಲನೂ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸು. ನಾನು
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದಕಾರಣ ಸೇವಕನು ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆದನು.

ಸಮುವೇಲನಿಂದ ಸೌಲನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ

ಸಮುವೇಲನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಣೆ್ಣಯ ಕುಪಿ್ಪಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೌಲನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ,

“ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ
ಆಳುವೆ; ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿರುವ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯೇನೆಂದರೆ: 2 ಈ
ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಚೆಲ್ಚಹಿನಲಿ್ಲನ ರಾಹೇಲಳ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ
ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿನಗೆ, ‘ನೀನು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಕತೆ್ತಗಳು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ
ಮಗನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನೋ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು” ಎಂದನು.

3 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತ
ತಾಬೋರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು ಭೇಟಿಯಾಗುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಮೂರು ಜನರು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ಮೊದಲನೆಯವನು ಮೂರು ಮರಿ
ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಎರಡನೆಯವನು ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಮೂರನೆಯವನು ಒಂದು ಸೀಸೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. 4 ಈ ಮೂವರೂ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ನಿನಗೆ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ.
ನೀನು ಆ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. 5

ನಂತರ ನೀನು ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿಗೆ ಹೋಗುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೋಟೆಯಿದೆ. ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ,
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಾ್ತರೆ, ಅವರು
ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸ್ವರಮಂಡಲವನೂ್ನ ದಮ್ಮಡಿಯನೂ್ನ
ಕೊಳಲನೂ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯನೂ್ನ ನುಡಿಸುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. 6 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಮಹಾಶಕಿ್ತಯೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ
ಬರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಮಾಪಾರ್ಟಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವೆ.
ನೀನೂ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವೆ. 7 ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿಧಾರ್ರದಂತೆ
ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತಾ್ತನೆ.

8 “ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.
ಅನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೌಲನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತಾಗುವನು
9 ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಡಲು ತಿರುಗಿದಂತೆಯೇ

ದೇವರು ಸಹ ಸೌಲನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮಾಪಾರ್ಟು ಮಾಡಿದನು.
ಅಂದು ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 10 ಸೌಲನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೇವಕನು ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಸೌಲನು
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ದೇವರ
ಆತ್ಮವು ಮಹಾಶಕಿ್ತಯೊಡನೆ ಸೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಆಗ
ಸೌಲನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. 11 ಸೌಲನನು್ನ
ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದ ಜನರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೌಲನು
ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಈ ಜನರು, “ಕೀಷನ ಮಗನಿಗೆ
ಏನಾಯಿತು? ಸೌಲನೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದನೇ?” ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಆಗ ಗಿಬಿಯತ್ ಎಲೋಹಿಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು, “ಹೌದು, ಅವನು ಅವರ ನಾಯಕನಂತೆ
ಕಾಣುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, “ಸೌಲನೂ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದನು” ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿತು.

ಮನೆಗೆ ಸೌಲನ ಆಗಮನ
13 ಸೌಲನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ

ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋದನು.
14 ಸೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಸೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕನನು್ನ,

“ನೀವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಾವು

ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದಾಗ ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೋದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಸೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು, “ಸಮುವೇಲನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಸೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಕತೆ್ತಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕವೆ ಎಂದು
ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದನು” ಅಂದನು. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸೌಲನು ರಾಜನೆಂದು ಸಮುವೇಲನ ಪ್ರಕಟನೆ
17 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು. 18 ಸಮುವೇಲನು ಅವರಿಗೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ನಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆನು’ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. 19

ಆದರೆ ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು, ‘ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನಾ್ನಳಲು ನಮಗೊಬ್ಬ ರಾಜನು ಬೇಕು’

1 ಸಮುವೇಲನು 9:15 198 1 ಸಮುವೇಲನು 10:19



11 12

ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಬನಿ್ನ, ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಮತು್ತ
ಗೋತ್ರಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆದನು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಹೊಸ ರಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಲು
ಚೀಟು ಹಾಕತೊಡಗಿದನು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮತೆ್ತ ಚೀಟು
ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಮಟಿ್ರಯ ಕುಟುಂಬವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಮಟಿ್ರಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಚೀಟು ಹಾಕಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಸೌಲನು
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಆದರೆ ಜನರು ಸೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನು
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 22 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ, “ಸೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯೆಹೋವನು, “ಸೌಲನು ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸರಕುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೌಲನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಸೌಲನು ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು.

24 ಸಮುವೇಲನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದಿರಾ!
ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸೌಲನಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ, “ರಾಜನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

25 ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಯ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ವಿವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಬರೆದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕವನಿ್ನಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಸಮುವೇಲನು ಜನರನು್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು
ಹೇಳಿದನು.

26 ಸೌಲನು ಸಹ ಗಿಬೆಯದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಕೆಲವು
ಶೂರರು ದೈವಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಸೌಲನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 27

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಿರುಕುಳಕಾರರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ತಾನೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸೌಲನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದರು; ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೌಲನು ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಾಜನಾದ ನಾಹಾಷ

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಾಜನಾದ ನಾಹಾಷನು, ಗಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೆನ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ನಾಹಾಷನು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ
ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ನಾಹಾಷನು ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಾಜನಾದ ನಾಹಾಷನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ
ಕಿತು್ತಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ನಾಹಾಷನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ,
ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾಬೇಷ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದನು. ಯಾಬೇಷಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ನಾಹಾಷನಿಗೆ, “ನೀನು

ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ಆದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ನಾಹಾಷನು, “ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಅವಮಾನವಾಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

3 ಯಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು ನಾಹಾಷನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು. ನಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಬರದಿದ್ದರೆ
ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ ಹಾಗೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನರಾಗುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೌಲನು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು
4 ಸೌಲನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶಕರು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ

ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಸೌಲನು
ಹಸುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಸೌಲನು
ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಳುವುದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಸೌಲನು,
“ಏನಾಯಿತು? ಜನರು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲ ಯಾಬೇಷಿನ ಸಂದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 6 ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವರಾತ್ಮನು
ಸೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯೊಡನೆ ಬಂದಿತು. ಸೌಲನು
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡನು. 7 ಸೌಲನು ಒಂದು ಜೊತೆ ಹಸುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಡಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಈ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ಸೌಲನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನನೂ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ಸೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರು
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹವರ ಹಸುಗಳಿಗೂ
ಇದೇ ಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು.
ಅವರೆಲಾ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 8

ಸೌಲನು ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಇದ್ದರು.

9 ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಯಾಬೇಷಿನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ,
“ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಯಾಬೇಷ್ ಜನರಿಗೆ ನಾಳೆ ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯಾಬೇಷಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಂದೇಶಕರು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾಬೇಷಿನ ಜನರು ಹಷಿರ್ತರಾದರು. 10 ನಂತರ
ಯಾಬೇಷಿನ ಜನರು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯದ ನಾಹಾಷನಿಗೆ, “ನಾವು ನಾಳೆ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು
ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಶಿಬಿರದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರು.
ಅವರು ಆ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿಬಿರ ರಕ್ಷಕರನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ಸೌಲನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದನು.
ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗೆ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ
ದಿಕು್ಕಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು; ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

12 ತರುವಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಸೌಲನು
ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋದರು? ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ನಾವು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ಸೌಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈ
ದಿನ ಯಾರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಬಳಿಕ ಸಮುವೇಲನು, “ನಾವೆಲ್ಲ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೌಲನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡೋಣ” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

15 ಜನರೆಲ್ಲ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೌಲನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲಾ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವವನೆ್ನೕ
ಮಾಡಿದರು.

ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ರಾಜನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳು

ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಿ್ನಂದ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ನಿಮಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಈಗ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು
ಮುದುಕನಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಲೆ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ
ನಾಯಕನಾಗಿದೆ್ದ. 3 ನಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಯಾವ
ತಪು್ಪಗಳನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಆತನು ಆರಿಸಿರುವ ರಾಜನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು
ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹಸುವನಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ ಕದಿ್ದರುವೆನೇ? ನಾನು
ಯಾರನಾ್ನದರೂ ನೋಯಿಸಿರುವೆನೇ? ವಂಚಿಸಿರುವೆನೇ? ನಾನು
ತಪು್ಪಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಹಣವನಾ್ನಗಲೀ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನಾ್ನಗಲೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನೇ? ನಾನು ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೂ ವಂಚಿಸಿಲ್ಲ; ನಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದ ರಾಜನೂ ಈ
ದಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ

1 ಸಮುವೇಲನು 10:20 199 1 ಸಮುವೇಲನು 12:5
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ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಜನರು, “ಹೌದು, ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

6 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಯೆಹೋವನು, ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 7

ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

8 “ಯಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ತರುವಾಯ,
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಜೀವನವನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಇಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದರು.

9 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೀಸೆರನ ಗುಲಾಮರಾಗಲು
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಸೀಸೆರನು ಹಾಚೋರಿನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಮೋವಾಬ್ ರಾಜನ
ಗುಲಾಮರಾಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. 10 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, ‘ನಾವು
ಯೆಹೋವನಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನ ಮತು್ತ
ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು; ಆಗ
ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆರುಬಾ್ಬಳ್, ಬಾರಾಕ್,
ಯೆಫಾ್ತಹ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ ಎಂಬವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದಿರಿ. 12 ಆದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ರಾಜನಾದ ನಾಹಾಷನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು, ‘ನಮ್ಮನಾ್ನಳಲು ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ
ರಾಜ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. 13 ಇಗೋ, ನೀವು
ಆಸೆಪಟು್ಟ ಆರಿಸಿದ ರಾಜನು ಇಲಿ್ಲರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಈ
ರಾಜನನು್ನ ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ: ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ
ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಬಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವ ರಾಜನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 15

ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

16 “ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲುಗಾಡದೆ
ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳ. 17 ಈಗ ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ. ನಾನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಗುಡುಗನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ರಾಜನು
ಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು
ಮಾಡಿದ ಎಂತಹ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವಾಗಿದೆ ಎಂಬದನು್ನ ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅದೇ ದಿನ
ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು ಮತು್ತ ಮಳೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡರು. 19 ಜನರೆಲಾ್ಲ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ನಮಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ನಾವು ರಾಜನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಸಮುವೇಲನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದೇನೋ ನಿಜ. ನೀವು ಆ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿರಿ. ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. 21 ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಷೆ್ಟೕ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರವು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು. ಅವುಗಳಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

22 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 23 ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸದಿದ್ದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವನಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 25 ಆದರೆ ನೀವು
ಮೊಂಡರಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸೌಲನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಪು್ಪ

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೌಲನು ರಾಜನಾಗಿ ಒಂದು
ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. ಸೌಲನು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ನಂತರ, 2 ಅವನು ಮೂರು ಸಾವಿರ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗಂಡಸರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ
ಗಂಡಸರು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಉಳಿದ ಒಂದು ಸಾವಿರ
ಗಂಡಸರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಯೋನಾತಾನನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದರು. ಸೌಲನು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 ಯೋನಾತಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅವರ ಶಿಬಿರವಿದ್ದ ಗೆಬದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಬಿ್ರಯರು
ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೌಲನು, “ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಕೊಂಬೂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಸೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ನಾಯಕನನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಈಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೌಲನನು್ನ ಜೊತೆಸೇರಲು
ಕರೆಹೋಯಿತು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರಥಗಳಿದ್ದವು;
ಆರು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ನದಿದಂಡೆಯ
ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷು್ಟ ಯೋಧರಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬೇತಾವೆನಿನ
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಾವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನೂ್ನ
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಲು್ಲಗಳ ಸಂಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಬಾವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಕುಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
7 ಇಬಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಗಾದ್
ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಸೌಲನು ಇನೂ್ನ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗತೊಡಗಿದರು.

8 ಸಮುವೇಲನು ತಾನು ಸೌಲನನು್ನ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಭೇಟಿಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಸಮುವೇಲನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಸೈನಿಕರು
ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ತೊಡಗಿದರು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು,
“ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕೂ್ಕ ಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ
ತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಸೌಲನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 10 ಸೌಲನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮುವೇಲನು ಬಂದನು. ಸೌಲನು ಅವನನು್ನ
ವಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು.

11 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸೌಲನು, “ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನೀನು

ನಿಯಮಿತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. 12 ನಾನು
ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಯೋಚಿಸುತಾ್ತ, ‘ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಆದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದೆನು’” ಎಂದನು.

13 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 12:6 200 1 ಸಮುವೇಲನು 13:13
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14 ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಸಿಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ.
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಹೊಸ
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೊಸ ನಾಯಕನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು
ಎದು್ದ ಗಿಲಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟನು.

ಮಿಕಾ್ಮಷಿನ ಕದನ

ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಸಮೇತವಾಗಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು.
ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಸೌಲನು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದನು. ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು ಜನರಿದ್ದರು. 16 ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನ್ಯವು
ಆಕ್ರಮಣಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಒಂದು
ಗುಂಪು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಒಫ್ರದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಶುವಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಿತು. 18 ಎರಡನೆ ಗುಂಪು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ಮೂರನೆಯ ಗುಂಪು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಗಡಿಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ ರಸೆ್ತಯು
ಜೆಬೋಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

19 ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕಮಾ್ಮರರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದೆಂಬ
ಭೀತಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಇದ್ದಕಾರಣ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
20 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಾತ್ರ ಕಬಿ್ಬಣದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹರಿತಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ,
ಗುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಡಲಿಗಳನು್ನ
ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 21

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಮಾ್ಮರರು ನೇಗಿಲನಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು 1/3 ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ದರವಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಸಲಿಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ನೇಗಿಲಿನ ಗುಳವನಾ್ನಗಲಿ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲು 1/6 ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧದ ದಿನ ಸೌಲನ
ಬಳಿಯಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಯಾರ ಹತಿ್ತರವೂ ಕತಿ್ತಯಾಗಲಿ ಈಟಿಯಾಗಲಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನ ಹತಿ್ತರ
ಮಾತ್ರ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು.

23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನ ಕಣಿವೆಗೆ
ಕಾವಲಾಗಿತು್ತ.

ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವರು

ಅಂದು ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತತರುವ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, “ಕಣಿವೆಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ

ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

2 ಸೌಲನು ಮಿಗೊ್ರೕನಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು
ದಾಳಿಂಬೆ ಮರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅದು ಆ ಸ್ಥಳದ ಕಣಕೆ್ಕ
ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ. ಸೌಲನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು ಜನರಿದ್ದರು. 3

ಅವರಲಿ್ಲ ಅಹೀಯನೂ ಒಬ್ಬನು. ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಏಲಿಯು
ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಏಫೋದನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಅಹೀಯನು ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು
ಈಕಾಬೋದನ ಸೋದರನಾದ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ.
ಈಕಾಬೋದನು ಫೀನೆಹಾಸನ ಮಗ. ಫೀನೆಹಾಸನು ಏಲಿಯ ಮಗ.

ಯೋನಾತಾನನು ಹೊರಟುಹೋದನೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆ ಮಾಗರ್ದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆಗಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಯೋನಾತಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಆ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಮಾಗರ್ದ
ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಲಿ್ಲಗೆ ಬೋಚೇಚ್ ಎಂದು ಹೆಸರು;
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದ ಬಂಡೆಗಲಿ್ಲಗೆ ಸೆನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 5 ಒಂದು
ಬಂಡೆಗಲು್ಲ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮಿಕಾ್ಮಷಿನ ಕಡೆಗೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಬಂಡೆಗಲು್ಲ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಗೆಬದ ಕಡೆಗೂ ಇದ್ದವು.

6 ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಸಹಾಯಕನಿಗೆ, “ಆ ಹೊರದೇಶಿಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಈ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಬಹುದು. ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆ
ಕೆಲವೇ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೂ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ಯೋನಾತಾನನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಯುವಕನು, “ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಯೋನಾತಾನನು, “ನಾವು ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಕಾವಲುಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 9

ಅವರು, ‘ನಾವು ಬರುವ ತನಕ ನೀವು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ನಾವು ನಿಂತಲೆ್ಲೕ ನಿಲೊ್ಲೕಣ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. 10 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, ‘ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹತಿ್ತ
ಬನಿ್ನ’ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹತಿ್ತ ಹೋಗೋಣ; ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಗುರುತು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ
ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದೇ ಅದರ ಅಥರ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಹೀಗೆ ಯೋನಾತಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹಾಯಕನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಾವಲುಗಾರರು,
“ಇಗೋ, ಇಬಿ್ರಯರು ತಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಹೆಗಳಿಂದ
ಹೊರಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಆ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೋನಾತಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನವರೆಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಶಕೆ್ಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.
ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಸಹಾಯಕನೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. ಯೋನಾತಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹಾಯಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಮೊದಲ ಆಕ್ರಮಣದಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಬಂದವರೊಡನೆ ಯೋನಾತಾನನು
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದನು. ಯೋನಾತಾನನ
ಸಹಾಯಕನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಾ್ತ ಗಾಯಾಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.

15 ಹೊರವಲಯದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅತ್ಯಂತ ಧೈಯರ್ವಂತರಾದ
ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದ್ದರಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡರು.

16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ದಿಕು್ಕಪಾಲಾಗಿ ಚದರಿ
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೌಲನ ಕಾವಲುಗಾರರು ನೋಡಿದರು. 17 ಸೌಲನು ತನೊ್ನಡನೆ ಇದ್ದ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ. ಯಾರು
ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅವರು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದಾಗ, ಯೋನಾತಾನನೂ ಅವನ ಸಹಾಯಕನೂ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.

18 ಸೌಲನು ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಇತು್ತ.) 19 ಸೌಲನು
ಯಾಜಕನಾದ ಅಹೀಯನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೌಲನು
ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವೂ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿದವು.
ಸೌಲನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದಂತಾದನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೌಲನು
ಯಾಜಕನಾದ ಅಹೀಯನಿಗೆ, “ಅಷೆ್ಟೕ ಸಾಕು, ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಸೌಲನು ಸೈನಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಯುಂಟಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮೊದಲಿಂದಲೂ
ಇದ್ದ ಇಬಿ್ರಯರು ಈಗಲೂ ಅವರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗ
ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ಸೌಲ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ
ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

23 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಯುದ್ಧವು ಬೇತಾವೆನಿನ ಆಚೆಯ ತನಕ ನಡೆಯಿತು. ಸೌಲನ ಬಳಿ
ಒಟು್ಟ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧವು ಹಬಿ್ಬತು.

1 ಸಮುವೇಲನು 13:14 201 1 ಸಮುವೇಲನು 14:23
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ಸೌಲನು ಮಾಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ತಪು್ಪ
24 ಆದರೆ ಸೌಲನು ಆ ದಿನ ಮತೊ್ತಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ

ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಳಲಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು. ಸೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಊಟಮಾಡಿದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ” ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಯಾವ ಸೈನಿಕನೂ ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

25 ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಇದ್ದ ಜೇನನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೇನು ಕಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದರೂ
ಬಳಲಿದ್ದರೂ ಆ ಜೇನನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಶಾಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತು್ತ. 27 ಆದರೆ
ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಈ ಶಾಪದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಜನರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದೂ್ದ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೋನಾತಾನನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಿತು್ತ. ಅವನು ಆ ಕೋಲನು್ನ ಜೇನುಗೂಡಿನಲಿ್ಲ
ಚುಚಿ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು. ಆಗ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಲಗೊಂಡನು.

28 ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ, “‘ಈ ದಿನ
ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಊಟಮಾಡುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ’
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ ಆದಕಾರಣವೇ
ಸೈನಿಕರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

29 ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕಂಡ ಯೋನಾತಾನನು, “ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ದೇಶಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ
ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿತು. 30 ಈ ದಿನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ; ನಾವು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು
ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಿಂದ ಅಯಾ್ಯಲೋನಿನವರೆಗೂ ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ
ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದಕಾರಣ ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎಷು್ಟ
ಹಸಿದಿದ್ದರೆಂದರೆ ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು
ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರು. ಆ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ರಕ್ತವಿತು್ತ.

33 ಒಬ್ಬನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಜನರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಪಾಪ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಮಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತಸಮೇತವಾಗಿ
ತಿನು್ನತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, “ಅದು ಪಾಪವೇ ಹೌದು! ಈಗ ನೀನು ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಉರುಳಿಸಿದ ನಂತರ 34 ಜನರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಯು್ದ
ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದೂ ಮಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಿಂದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಬಾರದೆಂದೂ ತಿಳಿಸು’”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆ ರಾತಿ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಯು್ದ
ತಿಂದರು. 35 ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ವತಃ ಸೌಲನೇ ಕಟಿ್ಟದನು.

36 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಬೆನ್ನಟೊ್ಟೕಣ. ಅವರಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಲೊ್ಲೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೈನಿಕರು, “ನಿನಗೆ ಸರಿಕಂಡದ್ದನು್ನ ಮಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯಾಜಕನು, “ದೇವರನು್ನ ಕೇಳೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ದೇವರನು್ನ, “ನಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ? ನಾವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡುವಿಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದಿನ ಸೌಲನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

38 ಸೌಲನು, “ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರನೂ್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತನಿ್ನ.
ಈ ದಿನ ಯಾರು ಪಾಪಮಾಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಗುರುತಿಸೋಣ. 39

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೆಹೋವನಾಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನೇ ಈ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವನು
ಸಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ
ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

40 ಆಗ ಸೌಲನು, “ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲ. ನಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಆ ಕಡೆ ನಿಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದನು.

ಅವರೆಲ್ಲ “ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತಾಗಲಿ, ಸಾ್ವಮಿ” ಎಂದರು.

41 ಆಗ ಸೌಲನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಈ ದಿನ ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ? ನಾನಾಗಲಿ
ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಾಗಲಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಚೀಟುಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸೌಲನಿಗೂ ಯೋನಾತಾನನಿಗೂ
ಬಂದಿತು. ಜನರೆಲಾ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡರು. 42 ಸೌಲನು, “ಪಾಪ
ಮಾಡಿದವನು ನಾನೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ಯೋನಾತಾನನೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಚೀಟುಹಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಚೀಟು
ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಬಂದಿತು.

43 ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಏನು
ಮಾಡಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೋನಾತಾನನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದೆನು. ನಾನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಾಯಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

44 ಸೌಲನು, “ನಾನು ನನ್ನ ಆಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದಿದ್ದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯೋನಾತಾನನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ
ಮಹಾವಿಜಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಯೋನಾತಾನನು
ಸಾಯಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ,
ಯೋನಾತಾನನ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು
ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ದೇವರು ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನನು್ನ
ಸಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.

46 ಸೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವನು
47 ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ತಾನು ರಾಜನೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಮೋವಾಬ್ಯರೊಡನೆ,
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ, ಎದೋಮ್ಯರೊಡನೆ, ಚೋಬದ
ಅರಸರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದನು. ಸೌಲನು
ತಾನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
48 ಸೌಲನು ಬಹಳ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ. ಅವನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

49 ಸೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೋನಾತಾನ್, ಇಷಿ್ವ
ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ. ಸೌಲನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೇರಾಬ್,
ಸೌಲನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಮೀಕಲ್. 50 ಸೌಲನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಅಹೀನೋವಮ್. ಅಹೀನೋವಮಳ ತಂದೆ ಅಹೀಮಾಚ.

ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸೌಲನ ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿ.
ನೇರನು ಸೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. 51 ಸೌಲನ ತಂದೆಯಾದ ಕೀಷನೂ
ಅಬೆ್ನೕರನ ತಂದೆಯಾದ ನೇರನೂ ಅಬೀಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು.

52 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶೌಯರ್ದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದನು. ಸೌಲನು ವೀರನನಾ್ನಗಲಿ
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ,
ಅಂತಹವರನು್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ರಾಜನ
ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

ಸೌಲನಿಂದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ನಾಶನ

ಒಂದು ದಿನ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈಗ ಯೆಹೋವನ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. 2 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಕಾನಾನಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. 3

ಈಗ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡು. ನೀನು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಬೇಡ, ನೀನು
ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು ಎಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಎಳೆಕೂಸುಗಳನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 14:24 202 1 ಸಮುವೇಲನು 15:3
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4 ಸೌಲನು ತೆಲಾಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೂಸೈನಿಕರಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇತರ ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5 ಸೌಲನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಸೌಲನು ಕೇನ್ಯದ
ಜನರಿಗೆ, “ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ
ತೋರಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇನ್ಯರು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

7 ಸೌಲನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು
ಹವೀಲಾದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನವರೆಗೂ
ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದನು. 8 ಸೌಲನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ
ರಾಜನಾದ ಅಗಾಗನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಉಳಿದ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 9 ಹೀಗೆ ಸೌಲನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಅಗಾಗನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಉತ್ತಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ ಆಡಿನ ಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಉಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದನು್ನ ಉಳಿಸಿ,
ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದುದನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ ಅವನ ಪಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
10 ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 11

ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಸೌಲನು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ನಾನು ಸೌಲನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು
ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಮುವೇಲನು
ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಅವನು ರಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಅಳುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು.

12 ಸಮುವೇಲನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮೇಲೆದು್ದ,
ಸೌಲನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಸೌಲನು ತನ್ನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ
ಜ್ಞಾಪಕಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕಮೆರ್ಲ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ನಂತರ ಸೌಲನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಸೌಲನು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಶುಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 13

ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ; ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಶಬ್ದವೇನು? ದನಕುರಿಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ!” ಎಂದನು.

15 ಸೌಲನು, “ಸೈನಿಕರು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದುದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ನಾವು
ಉಳಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16 ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರ ನನಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಸೌಲನು. “ಸರಿ, ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
17 ಸಮುವೇಲನು, “ನೀನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲ್ಪನೆಂದು

ತಿಳಿದಿದೆ್ದ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾದೆ. 18

ಆತನು ನಿನಗೆ, ‘ಹೋಗು ದುಷ್ಟರಾದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸು’ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು
ಮಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಸೌಲನು, “ಆದರೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದೆ.
ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನನೆ್ನೕ ನಾನು ತಂದೆನು. ಅವನೇ
ರಾಜನಾದ ಅಗಾಗ. 21 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೈನಿಕರು ಉತ್ತಮವಾದ
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 ಆದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚು್ಚ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗಿದೆ? ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೇ? ಯಜ್ಞಗಳೇ? ಇಲ್ಲವೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದೇ? ದೇವರಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

23 ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳಷೆ್ಟೕ
ಪಾಪಪೂರಿತವಾದುದು. ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಮಾಡುವುದು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಷೆ್ಟೕ ಪಾಪಪೂರಿತವಾದುದು.
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೌಲನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ಆಗ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ; ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 25 ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ, ಆಗ ನಾನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

26 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿರುವೆ. ಈಗ ಆತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜತ್ವದಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಸಮುವೇಲನು ಹೋಗಲು ತಿರುಗಿದಾಗ ಸೌಲನು
ಸಮುವೇಲನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು.
ಮೇಲಂಗಿಯು ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 28 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
ಸೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಹಾಕಿದೆ. ಇದೇರೀತಿ
ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನಿ್ನಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಹರಿದುಹಾಕಿದನು. ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತ.
29 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಸವರ್ಕಾಲದಲೂ್ಲ ಇರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಸುಳಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಪದೇಪದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, “ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸರಿ.
ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆದುರು ಮತು್ತ ನಾಯಕರೆದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 31 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋದನು. ಸೌಲನು ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದನು.

32 ಸಮುವೇಲನು, “ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಅಗಾಗನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಗಾಗನು ಸಮುವೇಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಗಾಗನನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಅಗಾಗನು, “ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದನು.

33 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಅಗಾಗನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಅನೇಕ
ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿನ್ನ
ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಗಾಗನನು್ನ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು.

34 ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ರಾಮಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಸೌಲನು ಗಿಬೆಯದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 35

ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೌಲನನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟನು.
ಸೌಲನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಬಹಳ ಸಂತಾಪಪಟ್ಟನು.

ಸಮುವೇಲನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೌಲನಿಗಾಗಿ
ಎಷು್ಟಕಾಲ ಶೋಕಿಸುವೆ? ನಾನು ಸೌಲನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ರಾಜತ್ವದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ

ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷಯನೆಂಬ
ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಷಯನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ನಾನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಸ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, “ನಾನು ಹೊರಟರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಈ
ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

ಯೆಹೋವನು, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು
ಎಳೆಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ‘ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು. 3 ಯಜ್ಞಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಇಷಯನನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸು. ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ನಾನು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು
ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 15:4 203 1 ಸಮುವೇಲನು 16:3
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4 ಸಮುವೇಲನು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಹಿರಿಯರು
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡು, “ನಿನ್ನ
ಆಗಮನವು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

5 ಸಮುವೇಲನು, “ಹೌದು, ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಯಜ್ಞಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅವರನು್ನ ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ
ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು.

6 ಇಷಯನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ, ಸಮುವೇಲನು
ಎಲೀಯಾಬನನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಸಮುವೇಲನು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿರುವವನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನೇ ಇರಬೇಕು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀಯಾಬನ
ಎತ್ತರವನಾ್ನಗಲಿ ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನು ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದರೋ
ಹೊರತೋರಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುತಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವನಾದರೋ
ಹೊರತೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ಹೃದಯವನೆ್ನೕ
ನೋಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಂತರ ಇಷಯನು ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ
ಅಬೀನಾದಾಬನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅಬೀನಾದಾಬನು ಸಮುವೇಲನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅನಂತರ ಇಷಯನು ಶಮ್ಮನನು್ನ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವನನೂ್ನ
ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

10 ಇಷಯನು ತನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ಇವರಲಿ್ಲ
ಯಾರೊಬ್ಬನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

11 ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನು್ನ, “ನಿನಗೆ ಇರುವ
ಮಕ್ಕಳು ಇಷೆ್ಟಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಇಷಯನು, “ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಮಗನಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಕುರಿಮೇಯಿಸುವದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸು. ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಹೇಳು. ಅವನು ಬರುವತನಕ ನಾವು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಇಷಯನು ಕಿರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನಾದರೋ ಕೆಂಬಣ್ಣದವನೂ ಸುಂದರನೇತ್ರನೂ
ನೋಟಕೆ್ಕ ರಮಣೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, “ಮೇಲೆದು್ದ ನಿಲು್ಲ, ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಇವನನೆ್ನೕ ನಾನು ಆರಿಸಿದು್ದ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

13 ಸಮುವೇಲನು ಎಣೆ್ಣಯಿದ್ದ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಷಯನ ಕಿರಿಮಗನ ಮೇಲೆ,
ಅವನ ಸೋದರರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಸುರಿದನು. ಆ ದಿನದಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಮಹಾಶಕಿ್ತಯೊಡನೆ ದಾವೀದನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿತು.
ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ರಾಮಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು
14 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ನಂತರ

ಯೆಹೋವನು ದುರಾತ್ಮವೊಂದನು್ನ ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿತು. 15 ಸೌಲನ ಸೇವಕರು
ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದುರಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದೆ. 16 ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಾದರೆ, ಕಿನ್ನರಿ
ಬಾರಿಸುವವನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ದುರಾತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ
ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ದುರಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ
ನಿನಗೆ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

17 ಸೌಲನು ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕಿನ್ನರಿ
ಬಾರಿಸುವವನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಇಷಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಇಷಯನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ಬಾರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೋರಾಟಗಾರ; ಅವನು
ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ರಣಶೂರನೂ ರೂಪವಂತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಸೌಲನು ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ ಇಷಯನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ದಾವೀದನೆಂಬ ಮಗನಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಇಷಯನು ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಸೀಸೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಮೂಲಕ ಸೌಲನಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 21 ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ
ಸಹಾಯಕನಾದನು. 22 ತರುವಾಯ ಸೌಲನು ಇಷಯನಿಗೆ,
“ದಾವೀದನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲಿ. ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

23 ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ
ಬಂದಾಗಲೆಲಾ್ಲ, ದಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಬಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ
ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಉಪಶಮನವಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಗೊಲಾ್ಯತನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಿದು್ದ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೂದದೇಶದ ಸೋಕೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು.
ಅವರು ಸೋಕೋವಿಗೂ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

ಎಫೆಸ್ದಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

2 ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಏಲಾ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೌಲನ ಸೈನಿಕರು
ಸಾಲಾಗಿನಿಂತು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾದರು. 3

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೊ್ತಂದು
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೂ ನಿಂತರು. ಕಣಿವೆಯು ಆ ಎರಡು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಇದಿ್ದತು.

4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಗೊಲಾ್ಯತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ವೀರ
ಯೋಧನಿದ್ದನು. ಆತನು ಗತ್ ಊರಿನವನು. ಗೊಲಾ್ಯತನು ಒಂಭತು್ತ
ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಬಂದನು. 5 ಅವನು ತಾಮ್ರದ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಮೀನಿನ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಪು್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಕವಚವನು್ನ ಅವನು
ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡ್ಗಳಷು್ಟ ಭಾರವಾಗಿತು್ತ. 6

ಗೊಲಾ್ಯತನು ಕಾಲುಗಳಿಗೂ ತಾಮ್ರದ ಕವಚವನು್ನ ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅವನು ಹೆಗಲಿನಲಿ್ಲ ತಾಮ್ರದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7

ಗೊಲಾ್ಯತನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇಕಾರರ ಕುಂಟೆಯ
ಗಾತ್ರದಷಿ್ಟತು್ತ. ಆ ಬಜಿರ್ಯ ಅಲಗಿನ ಭಾರವು ಹದಿನೈದು
ಪೌಂಡ್ಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಗೊಲಾ್ಯತನ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದ ಅವನ
ಸಹಾಯಕನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

8 ಗೊಲಾ್ಯತನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿನಿಂತು
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನೀವು ಸೌಲನ ಸೇವಕರು. ನಾನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು, ನೀವು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿ ನನೊ್ನಡನೆ ಹೋರಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿ. 9 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಅಂದರೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು.

10 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು, “ಈ ದಿನ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಹೀಯಾಳಿಸುವೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ನಿಮ್ಮ
ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ” ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

11 ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಗೊಲಾ್ಯತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ದಾವೀದನು ಯುದ್ಧರಂಗದ ಮುಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಬರುವನು
12 ದಾವೀದನು ಇಷಯನ ಮಗ. ಇಷಯನು ಯೆಹೂದ

ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಎಫಾ್ರತ ವಂಶದವನು. ಇಷಯನಿಗೆ ಎಂಟು
ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಸೌಲನ ಕಾಲಕಾ್ಕಗಲೇ ಇಷಯನು
ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದನು. 13 ಇಷಯನ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು
ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಲೀಯಾಬನು
ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ. ಅಬೀನಾದಾಬನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಶಮ್ಮನು
ಮೂರನೆಯ ಮಗ. 14 ದಾವೀದನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮಗ.
ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಆಗಾಗೆ್ಗ ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

16 ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಗೊಲಾ್ಯತನು ಹೊರಬಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ರೀತಿ ಗೊಲಾ್ಯತನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೀಯಾಳಿಸಿದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 16:4 204 1 ಸಮುವೇಲನು 17:16



17 ಒಂದು ದಿನ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ,
“ಬೇಯಿಸಿದ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಕಾಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 18 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ
ಹತು್ತ ಉಂಡೆ ಗಿಣ್ಣನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಅವರು
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
19 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಂತೆ ಸೌಲನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಏಲಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ದಾವೀದನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕುರುಬನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯಲು ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇಷಯನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ದಾವೀದನು ಆಹಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು
ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ
ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು.

22 ದಾವೀದನು ತಾನು ತಂದಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಕಾವಲುಗಾರನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗತ್ ದೇಶದ ಗೊಲಾ್ಯತನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ರಣವೀರನು ಆ ಸೇನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ಗೊಲಾ್ಯತನು
ಎಂದಿನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ದಾವೀದನಿಗೆ ಅವನ
ಆಭರ್ಟವು ಕೇಳಿಸಿತು.

24 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ
ಭಯಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನು,
“ನೀವು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಿರಾ! ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ! ಆ
ಗೊಲಾ್ಯತನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಸೌಲನು ಅಪಾರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಮದುವೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ವಂಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ, “ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ
ಕೊಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಪನಿಂದೆಯನು್ನ
ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನವೇನು? ಈ
ಗೊಲಾ್ಯತನಾ್ಯರು? ಇವನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ. ಗೊಲಾ್ಯತನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ಯಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ?” ಎಂದನು.

27 ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 28 ದಾವೀದನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಎಲೀಯಾಬನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಎಲೀಯಾಬನು ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯಾರ ಬಳಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವೆ? ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಏಕೆ
ಬಂದಿರುವೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು, “ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಯಾವ
ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30 ದಾವೀದನು ಬೇರೆ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಅವರಿಗೂ
ಅದೇ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ಸಹ ಅದೇ ಉತ್ತರಗಳನು್ನ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

31 ದಾವೀದನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸೌಲನಿಗೆ ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದರು.
ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆತರಲು ಅಪ್ಪಣೆ
ಮಾಡಿದನು. 32 ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಜನರು ಗೊಲಾ್ಯತನಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾನು ಈ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಸೌಲನು, “ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊಲಾ್ಯತನೊಂದಿಗೆ
ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ಅಲ್ಲ!
ಗೊಲಾ್ಯತನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಯುದ್ಧವೀರನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

34 ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದ. ಸಿಂಹವಾಗಲಿ
ಕರಡಿಯಾಗಲಿ ಬಂದು ಕುರಿಮಂದೆಯಿಂದ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, 35 ಆದನು್ನ ನಾನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ.
ನಾನು ಆ ಕೂ್ರರ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ, ಅದರ
ಬಾಯಿಂದ ಕುರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಅದರ ಗಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡಿ

ಅದನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದನು. 36 ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಹವನೂ್ನ ಒಂದು
ಕರಡಿಯನೂ್ನ ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ಅನ್ಯದೇಶಿಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನನೂ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಗೊಲಾ್ಯತನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. 37 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿಂಹದಿಂದಲೂ ಕರಡಿಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಈ
ಗೊಲಾ್ಯತನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಯುದ್ಧವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.
ಸೌಲನು ತಾಮ್ರದ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನು್ನ ದಾವೀದನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು
ಮತು್ತ ಲೋಹದ ಕವಚವನು್ನ ದಾವೀದನ ಮೈಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. 39

ದಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ
ಸುತಾ್ತಡಿದನು. ಸೌಲನ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ದಾವೀದನು ಧರಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಅಂತಹ ಭಾರದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿ ಅಭಾ್ಯಸವಿರಲಿಲ್ಲ.

ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ, “ನಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋರಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಭಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು. 40

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಐದು ನುಣುಪುಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕುರಿಕಾಯಲು ಬಳಸುವ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕವಣೆಯನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು
ಹೋದನು.

ದಾವೀದನು ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
41 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು (ಗೊಲಾ್ಯತನು) ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ

ನಡೆಯುತಾ್ತ ಬಂದನು. ಗೊಲಾ್ಯತನ ಮುಂದೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕನು
ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಾ್ತ ಹೋದನು. 42

ಗೊಲಾ್ಯತನು ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕನು. ದಾವೀದನು
ಸೈನಿಕನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗೊಲಾ್ಯತನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ದಾವೀದನು
ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದನು. 43 ಗೊಲಾ್ಯತನು
ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಈ ಕೋಲು ಏನಕೆ್ಕ? ನಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಗೊಲಾ್ಯತನು ತನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸಿದನು. 44 ಗೊಲಾ್ಯತನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಬಾ ಇಲಿ್ಲಗೆ, ನಿನ್ನ
ದೇಹವನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.

45 ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಿಗೆ, “ನೀನಾದರೋ ಖಡ್ಗ, ಈಟಿ
ಮತು್ತ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ.
ನಾನಾದರೋ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ! ನೀನು
ಹೀಯಾಳಿಸಿದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ. 46 ಇಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಸಹಾಯಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ.
ಇಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ
ಕೂ್ರರಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೆಲ್ಲ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು!
47 ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು
ದಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ದಾವೀದನೂ ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದನು.

49 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಚೀಲದಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದನು.
ಅದನು್ನ ಅವನು ಕವಣೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದನು.
ಕವಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಬೀಸಿದ ಕಲು್ಲ ಗೊಲಾ್ಯತನ ಹಣೆಗೆ
ಬಡಿಯಿತು. ಆ ಕಲು್ಲ ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಳವಾದ ಗಾಯವನು್ನ
ಮಾಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಗೊಲಾ್ಯತನು ಬೋರಲಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದನು.

50 ಹೀಗೆ ದಾವೀದನು ಕವಣಿಯ ಒಂದೇ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು! ದಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ
ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 51 ದಾವೀದನು ಓಡುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ದಾವೀದನು ಗೊಲಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಹಾಕಿದನು. ದಾವೀದನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. 52 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಸೈನಿಕರು ಆಭರ್ಟಮಾಡುತಾ್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಗತ್ ನಗರದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಎಕೊ್ರೕನಿನ
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ಬಾಗಿಲುಗಳ ವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಅನೇಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರ ಶವಗಳು ಶಾರಯಿಮಿನ
ಮಾಗರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಗತ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 53

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಅವರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

54 ದಾವೀದನು ಗೊಲಾ್ಯತನ ತಲೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆದರಲಾರಂಭಿಸಿದನು
55 ದಾವೀದನು ಗೊಲಾ್ಯತನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿದ್ದನು್ನ

ಸೌಲನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ, “ಆ ಯುವಕನ ತಂದೆ ಯಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.

ಅಬೆ್ನೕರನು, “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ಅವನು ಯಾರೋ
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

56 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, “ಆ ಯುವಕನ ತಂದೆ ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಪತೆ್ತಹಚು್ಚ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ದಾವೀದನು ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ,
ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನನು್ನ ಸೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು. ದಾವೀದನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದನು.

58 ಸೌಲನು, “ಯುವಕನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು?” ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.

ದಾವೀದನು, “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಇಷಯನ
ಮಗ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರು ಆತಿ್ಮೕಯ ಗೆಳೆಯರಾದರು

ದಾವೀದನು ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ
ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದನು.
ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಷೆ್ಟೕ ದಾವೀದನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಸೌಲನು ಅಂದಿನಿಂದ ದಾವೀದನನು್ನ
ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಯೋನಾತಾನನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 4

ಯೋನಾತಾನನು ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ
ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನ ಯಶಸ್ಸನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು
5 ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ

ಹೋರಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಆ ಯುದ್ಧಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಯಶ್ವಸಿಯಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ಸೌಲನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಸಂತಸವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು! 6

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಡೋಲು ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ನಗುತಾ್ತ ನತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಸೌಲನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲಯೇ ಇವನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಹೆಂಗಸರು,
“ಸೌಲನು ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ದಾವೀದನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು”

ಎಂದು ಹಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಹೆಂಗಸರ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸೌಲನು ಬಹಳವಾಗಿ

ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು ಮತು್ತ ರೋಷಗೊಂಡನು. “ದಾವೀದನು
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು ಎಂದು ಇವರು ಹಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ,
ಇವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವೊಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಏನು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು?”
ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು. “ಸೌಲನು ಸಾವಿರಾರು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು” ಎಂದು ಹಾಡಿದ ಹೆಂಗಸರ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ಸೌಲನು ಚಿಂತೆಗೀಡಾದನು. 9 ಸೌಲನು ಅಂದಿನಿಂದ ದಾವೀದನನು್ನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು
10 ಮಾರನೆಯ ದಿನ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನನು್ನ

ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ದಾವೀದನು ಎಂದಿನಂತೆ
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಬಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಸೌಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಈಟಿಯಿತು್ತ. “ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ದಾವೀದನನು್ನ

ತಿವಿಯುವೆ” ಎಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈಟಿಯನು್ನ
ಎಸೆದನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಎರಡು ಸಲವೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದಾವೀದನ ಜೊತೆಗಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ಸೌಲನು
ದಾವೀದನನು್ನ ತನಿ್ನಂದ ದೂರಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೌಲನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ದಾವೀದನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.
14 ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಜೊತೆಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಾವೀದನು ಎಲ್ಲದರಲೂ್ಲ ಯಶ್ವಸಿಯಾದನು. 15 ದಾವೀದನು
ಬಹಳವಾಗಿ ಯಶ್ವಸಿಯಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಸೌಲನು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಭಯಪಟ್ಟನು. 16 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲ ದಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು. ಅವನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಹೋರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.

ಸೌಲನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾವೀದನ ಮದುವೆ
17 ಆದರೆ ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

ದಾವೀದನಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಲು ಸೌಲನು ಒಂದು ಉಪಾಯವನು್ನ
ಹೂಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಮೇರಬಳು ಇದಾ್ದಳೆ.
ನಾನು ಅವಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ
ನೀನೊಬ್ಬ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಸೈನಿಕನಾಗುವೆ. ನೀನು ನನಗೆ
ಮಗನಂತಿರುವೆ! ನಂತರ ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಹೋರಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು
ಮೋಸವಾಗಿತು್ತ. “ಈಗ ನಾನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನನಗೋಸ್ಕರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂಬದು ಸೌಲನ ನಿಜವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತು್ತ.

18 ಆದರೆ ದಾವೀದನು, “ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಕುಲದವನೂ ಅಲ್ಲ;
ಪ್ರಮುಖನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಲ್ಲ! ರಾಜನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೇರಾಬಳಿಗೆ ದಾವೀದನನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ, ಸೌಲನು ಅವಳನು್ನ
ಮೆಹೋಲದ ಅದಿ್ರೕಯೇಲನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

20 ಸೌಲನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು ದಾವೀದನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು. ಮೀಕಲಳು ದಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಸೌಲನಿಗೆ ಜನರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೌಲನಿಗೆ ಇದು ಸಂತಸವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 21 ಸೌಲನು, “ನಾನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬಲೆಗೆ
ಬೀಳಿಸಲು ಮೀಕಲಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ದಾವೀದನನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಾನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಸೌಲನು ಎರಡನೆಯ ಸಲ
ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಇಂದು ಮದುವೆಯಾಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಸೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, “ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ‘ರಾಜನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅವನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

23 ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾವೀದನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು, “ರಾಜನ ಅಳಿಯನಾಗುವುದು
ಸುಲಭವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ? ರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲು
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಹಣವೇ ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಕೇವಲ ಬಡವ, ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮನುಷ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ದಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೌಲನಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 25 ಸೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ: ‘ನೀನು ರಾಜನ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಸೌಲನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ
ದಕ್ಷಿಣೆ ಏನೆಂದರೆ ನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮುಂದೊಗಲುಗಳು’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸೌಲನ ರಹಸ್ಯವಾದ
ಉಪಾಯ ಇದಾಗಿದಿ್ದತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಂದು
ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಸೌಲನು ಭಾವಿಸಿದ್ದನು.

26 ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ದಾವೀದನು ರಾಜನ ಅಳಿಯನಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಯರ್ನಿರತನಾದನು.
27 ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ
ಹೋರಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಇನೂ್ನರು ಜನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದು ಅವರ ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ರಾಜನ ಅಳಿಯನಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಸೌಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

1 ಸಮುವೇಲನು 17:53 206 1 ಸಮುವೇಲನು 18:27
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ಆಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 28 ಯೆಹೋವನು
ದಾವೀದನೊಂದಿಗಿರುವುದನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು
ದಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಸೌಲನು ಗಮನಿಸಿದನು. 29

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಭಯಪಟ್ಟನು.
ಸೌಲನು ಆ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದನು.

30 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು
ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಒಬ್ಬ ಯಶಸಿ್ವಯಾದ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು! ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಪ್ರಖಾ್ಯತನಾದನು.

ಯೋನಾತಾನನಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೂ ತನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಲು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ

ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
“ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು! ಸೌಲನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಹೊಲದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ. 3

ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅಡಗಿರುವ
ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ನಾವು ನಿಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ನಿನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

4 ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೋನಾತಾನನು, “ನೀನು ರಾಜ.
ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ದಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಡ.
ದಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿಯೇ ಇದಾ್ದನೆ. 5

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದಾಗ ತನ್ನ
ಜೀವವನೆ್ನೕ ಪಣವಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದನು. ನೀನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡೆ. ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು
ನೀನು ಏಕೆ ಬಯಸಿರುವೆ? ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿ. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೋನಾತಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸೌಲನು ಕೇಳಿ,
“ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಸೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ದಾವೀದನು
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸೌಲನ ಜೊತೆಗಿದ್ದನು.

ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೌಲನ ಮರುಪ್ರಯತ್ನ
8 ಯುದ್ಧವು ಮತೆ್ತ ಬಂದಿತು. ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 9 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.
ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೌಲನ ಈಟಿಯು ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದತು. 10 ದಾವೀದನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ
ಬಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ದಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ಸೌಲನು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು. ಆದರೆ
ದಾವೀದನು ಸರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಟಿಯು ಗೋಡೆಗೆ
ನಾಟಿಕೊಂಡಿತು. ದಾವೀದನು ಆ ದಿನ ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದನು.

11 ಸೌಲನು ದಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವರು ದಾವೀದನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯ್ದರು. ಅವರು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ದಾವೀದನನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೊಲ್ಲಲು
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೀಕಲಳು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೋ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದುಬಿಡುತಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. 12 ನಂತರ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ
ದಾವೀದನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಇಳಿಸಿದಳು. ದಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದನು. 13 ಮೀಕಲಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅದರ ತಲೆಗೆ
ಹೋತದ ಕೂದಲನೂ್ನ ಅಂಟಿಸಿದಳು.

14 ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮೀಕಲಳು, “ದಾವೀದನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

15 ಸಂದೇಶಕರು ಹೋಗಿ ಸೌಲನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು
ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಮತೆ್ತ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಸೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ದಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ! ಹಾಸಿಗೆಯ

ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಅವನನು್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ! ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಸಂದೇಶಕರು ದಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ದಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವೆಂಬುದೂ ಅದರ ಕೂದಲು ಕೇವಲ
ಹೋತದ ಕೂದಲೆಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.

17 ಸೌಲನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮೋಸ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ಶತು್ರವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ! ದಾವೀದನು ಓಡಿಹೋದನಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೀಕಲಳು ಸೌಲನಿಗೆ, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಾಗಿ ದಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

ರಾಮದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದ
18 ದಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ರಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ

ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಸೌಲನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ದಾವೀದನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಸಮುವೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ದಾವೀದನು
ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.

19 ದಾವೀದನು ರಾಮದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಗತಿಯು
ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 20 ದಾವೀದನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತರಲು
ಸೌಲನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಸಮುವೇಲನು ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೇವರಾತ್ಮವು
ಸಂದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ
ಪ್ರವಾದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

21 ಸೌಲನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಇತರ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಅವರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 22

ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸೌಲನೇ ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಸೇಕೂವಿನಲಿ್ಲ ಕಣದ
ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಅವನು ಬಂದು,
“ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ ದಾವೀದ ಎಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಜನರು, “ರಾಮದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

23 ನಂತರ ಸೌಲನು ರಾಮದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ದೇವರಾತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೈಮೇಲೂ ಬಂದಿತು. ಅವನೂ
ಪ್ರವಾದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸೌಲನು ರಾಮದ ಪಾಳೆಯದವರೆಗೂ
ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ ಹೋದನು. 24 ನಂತರ ಸೌಲನು ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಸಮುವೇಲನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೌಲನೂ
ಸಹ ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಂದು ಹಗಲು ರಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಸೌಲನು
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಲಗಿದ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು, “ಸೌಲನೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ?”
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರ ಒಪ್ಪಂದ

ದಾವೀದನು ರಾಮದ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು.
ದಾವೀದನು ಯೋನಾತಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಾನು
ಮಾಡಿರುವ ತಪೆ್ಪೕನು? ನನ್ನ ಅಪರಾಧವೇನು? ನಿನ್ನ

ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

2 ಯೋನಾತಾನನು, “ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ! ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಏನನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದೕ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ್ದೕ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಸೇ
ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ದಾವೀದನು, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು, ‘ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಇದು
ತಿಳಿಯಲೇಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟು್ಟ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತಾ್ತನೆ’
ಎಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು
ಸಾವಿಗೆ ಬಹು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಯೋನಾತಾನನು, “ನೀನು ಬಯಸುವ ಏನನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ದಾವೀದನು, “ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಹಬ್ಬ, ನಾನು ರಾಜನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ
ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಡು. 6 ನಾನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
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ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ, ‘ದಾವೀದನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಲಿ್ಲ
ವಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞದ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಿರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ದಾವೀದನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು’ ಎಂದು ಹೇಳು. 7 ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು, ‘ಒಳೆ್ಳಯದಾಯಿತು’ ಎಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದೆ. ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು
ಬಯಸಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. 8 ಯೋನಾತಾನನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ದಯೆಯಿರಲಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ,
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು! ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೋನಾತಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ದಾವೀದನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಯೋನಾತಾನನು, “ನಾವು ಹೊಲದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ
ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ
ದಾವೀದನು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೊಲದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

12 ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಭಾವನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವನೊ
ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ
ಸಂದೇಶವೊಂದನು್ನ ನಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಾನು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯೂ
ಇರಲಿ. 14 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ದಯಾಳುವಾಗಿರು.
15 ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿರಲಿ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು
ನಾಶಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 16 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೋನಾತಾನನ ಕುಟುಂಬವು ದಾವೀದನಿಂದ ಅಗಲಿ
ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗಲಿ. ದಾವೀದನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಂದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿಸಿದನು. ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟ ದಾವೀದನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದೆ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.

18 ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ
ಔತಣ. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳವು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಕಂಡು, ನೀನು ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
19 ಈ ತೊಂದರೆಯು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಎಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ್ದಯೋ ಅದೇ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಹೋಗು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಕಾಯುತಿ್ತರು. 20 ಮೂರನೆಯ ದಿನ, ನಾನು ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆಯುವವನಂತೆ ಕೆಲವು
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 21 ನಂತರ ಆ ಬಾಣಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹುಡುಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಲ್ಲವೂ
ಒಳಿತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬಹು ದೂರ
ಹೋಗಿರುವೆ! ಬಾಣಗಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ.
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವೆ. ನಿನಗೆ ಯಾವ
ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಯಿರುವುದಾದರೆ,
ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ, ‘ಬಾಣಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲವೆ. ಹೋಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು. ಯೆಹೋವನೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 23 ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಧೆ್ಯ
ನಡೆದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲ
ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ನಂತರ ದಾವೀದನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.

ಔತಣದಲಿ್ಲ ಸೌಲನ ವತರ್ನೆ

ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ಔತಣದ ಸಮಯವು ಬಂದಿತು. ರಾಜನು
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತನು. 25 ರಾಜನು ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಗೋಡೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಯೋನಾತಾನನು ಸೌಲನ ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಸೌಲನ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು

ಖಾಲಿಯಾಗಿತು್ತ. 26 ಸೌಲನು ಆ ದಿನ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳದೆ,
“ದಾವೀದನಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಇಂದು ಶುದ್ಧನಾಗಿರಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು.

27 ಮಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು ಮತೆ್ತ ಖಾಲಿಯಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ಸೌಲನು
ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ, “ನಿನೆ್ನ ಮತು್ತ ಇಂದು
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ಏಕೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಯೋನಾತಾನನು, “ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ತನಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದಾವೀದನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 29 ‘ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರದವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನಗೂ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ನನ್ನ
ಗೆಳೆಯನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಸೋದರರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಬರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.’
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾವೀದನು ರಾಜನ ಊಟದ ಮೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30 ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ನೀನು ಅವಿಧೇಯಳಾದ ದಾಸಿಯ ಮಗ. ನೀನೂ ಅವಳಂತೆಯೇ
ಅವಿಧೇಯ. ನೀನು ದಾವೀದನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತಂದಿರುವೆ.
31 ಇಷಯನ ಮಗ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು ರಾಜನಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ದಾವೀದನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ! ಅವನೊಬ್ಬ ಸತ್ತಮನುಷ್ಯ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ದಾವೀದನನು್ನ ಏಕೆ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪಾ್ಪದರೂ ಏನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

33 ಆದರೆ ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಈಟಿಯನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದನು. ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ದೃಢನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಯೋನಾತಾನನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 34 ಯೋನಾತಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಊಟದ ಮೇಜನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೆ ದಿನ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೋನಾತಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಸೌಲನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದು್ದದರಿಂದ ಯೋನಾತಾನನು
ದುಃಖಿಸಿದನು.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರ ಬೀಳೊ್ಕಡುಗೆ
35 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೋನಾತಾನನು ಹೊಲಕೆ್ಕ

ಹೋದನು. ಅವನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಯೋನಾತಾನನು
ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 36

ಯೋನಾತಾನನು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ, “ನಾನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಾಲಕನು
ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು, ಯೋನಾತಾನನು ಆ ಬಾಲಕನ ಆಚೆಗೆ
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. 37 ಬಾಣಗಳು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾಲಕನು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಯೋನಾತಾನನು, “ಬಾಣಗಳು
ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ನಂತರ
ಯೋನಾತಾನನು, “ಬೇಗ ಹೋಗು! ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ! ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಡ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿದನು. ಆ ಬಾಲಕನು
ಬಾಣಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು. 39

ಅಲಿ್ಲ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದು ಬಾಲಕನಿಗೇನೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೋನಾತಾನ ಮತು್ತ ದಾವೀದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 40

ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಬಾಲಕನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ ಯೋನಾತಾನನು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ, “ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಬಾಲಕನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ದಾವೀದನು ತಾನು ಅಡಗಿದ್ದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು. ದಾವೀದನು
ಯೋನಾತಾನನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ನಂತರ ದಾವೀದ ಮತು್ತ
ಯೋನಾತಾನರು ಪರಸ್ಪರ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಅತ್ತರು. ದಾವೀದನು ಯೋನಾತಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅತ್ತನು.

42 ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರಲು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಇರುವ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 20:7 208 1 ಸಮುವೇಲನು 20:42
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ದಾವೀದನು ಯಾಜಕನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋದನು

ನಂತರ ದಾವೀದನು ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಯೋನಾತಾನನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ದಾವೀದನು ನೋಬ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಯಾಜಕನಾದ

ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು.
ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ದಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು.

ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದೇಕೆ? ಬೇರೆ
ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

2 ದಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ರಾಜನು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನು. ಅವನು ನನಗೆ, ‘ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವು
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಕೂಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಈಗ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಲು ಏನಾದರೂ ಆಹಾರವಿದೆಯೋ? ನನಗೆ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಯಾಜಕನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು
ಯಾವ ಹೆಂಗಸಿನೊಡನೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು” ಎಂದನು.

5 ದಾವೀದನು ಯಾಜಕನಿಗೆ, “ನಾವು ಯಾವ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಸಾಧಾರಣಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಶುಚಿಯಾಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ
ಕಾಯರ್ವು ವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಪವಿತ್ರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟಯು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಅದಾಗಿತು್ತ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಹೊರ ತೆಗೆಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೊಸ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.

7 ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆ ದಿನ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು
ದೋಯೇಗನೆಂಬ ಎದೋಮ್ಯನು. ದೋಯೇಗನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಸೌಲನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುವವರಿಗೆ
ದೋಯೇಗನು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.

8 ದಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಖಡ್ಗವಾಗಲಿ
ಭಜಿರ್ಯಾಗಲಿ ಇದೆಯೇ? ರಾಜನ ಕಾಯರ್ಭಾರವು
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು. ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಕತಿ್ತಯನಾ್ನಗಲೀ ಇತರ ಆಯುಧವನಾ್ನಗಲೀ ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ಯಾಜಕನು, “ಇಲಿ್ಲರುವುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನ
ಖಡ್ಗವೊಂದೇ. ಏಲಾ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಅವನಿಂದ ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಖಡ್ಗವೇ ಅದು. ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಎಫೋದಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ. ನಿನಗೆ
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನು, “ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಗೊಲಾ್ಯತನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ
ಸಮನಾದ ಬೇರೊಂದು ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

ದಾವೀದನು ಗತ್ಗೆ ಹೋದನು
10 ಆ ದಿನ ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಗತ್ಗೆ ರಾಜನಾದ

ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 11 ಆಕೀಷನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ದಾವೀದನ ಆಗಮನ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ಇವನು
ದಾವೀದನು, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ರಾಜನು. ಇವನನು್ನ ಕುರಿತೇ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಇವನಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುತಾ್ತರೆ.
“ಸೌಲನು ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ದಾವೀದನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು!

ಎಂಬ ಈ ಹಾಡನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಾಡುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಾವೀದನು ಗತ್ನ ರಾಜನಾದ
ಆಕೀಷನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು
ಆಕೀಷನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ
ನಟಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ದಾ್ವರದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದನು;
ಅವನ ಜೊಲು್ಲ ಗಡ್ಡದವರೆಗೂ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

14 ಆಕೀಷನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅವನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ!
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಕರೆತಂದಿರಿ? 15 ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಹುಚ್ಚರಿದಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಮಾಡುವ ಹುಚಾ್ಚಟವನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಲೆಂದು ಕರೆ ತಂದಿರುವಿರೋ? ಇವನು ಮತೆ್ತ ನನ್ನ
ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ” ಅಂದನು.

ದಾವೀದನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದನು

ದಾವೀದನು ಗತ್ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಅದುಲಾ್ಲಮಿನಲಿ್ಲರುವುದು
ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು.

ಅವರು ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 2 ದಾವೀದನ
ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವವರು,
ಸಾಲಗಾರರು ಮತು್ತ ಅತೃಪ್ತರಾದವರು ದಾವೀದನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆಲಾ್ಲ ನಾಯಕನಾದನು.
ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ನಾನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.

3 ದಾವೀದನು ಅದುಲಾ್ಲಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೋವಾಬಿನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ
ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಮೋವಾಬ್ ರಾಜನಿಗೆ, “ದೇವರು
ನನಗೇನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ,
ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 4 ದಾವೀದನು ತನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಮೋವಾಬ್ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಬಿಟ್ಟನು. ದಾವೀದನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಅವನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ಮೋವಾಬಿನ
ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು.

5 ಆದರೆ ಗಾದ್ ಪ್ರವಾದಿಯು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲರಬೇಡ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಹೆರೆತ್ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಸೌಲನಿಂದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಶನ
6 ದಾವೀದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು

ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಸೌಲನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸೌಲನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೌಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಭಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು.
7 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಜನರೇ, ಕೇಳಿ! ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ನಿಮಗೆ
ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂದು
ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ? ದಾವೀದನು ನಿಮಗೆ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಮತು್ತ
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಬಡಿ್ತ ನೀಡುತಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಾ? 8

ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಚುನಡೆಸುತಿ್ತರುವಿರಿ! ನೀವು
ರಹಸ್ಯಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಯೋನಾತಾನನ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ! ಅವನು ಇಷಯನ ಮಗನ
ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ಮಗ
ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಡಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಯೋನಾತಾನನು
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ! ಈಗ ದಾವೀದನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನು
ನಿಂತಿದ್ದನು. ದೋಯೇಗನು, “ನಾನು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಇಷಯನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ದಾವೀದನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದನು. 10 ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನ
ಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಸೌಲನು ಯಾಜಕನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆತರಲು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಸೌಲನು,
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ ಅವನ ಎಲ್ಲ
ಬಂಧುಗಳನೂ್ನ ಕರೆತರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಬಂಧುಗಳು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 12 ಸೌಲನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗನೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಹೀಮೆಲೆಕನು, “ಆಗಲೀ, ಸಾ್ವಮಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
13 ಸೌಲನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ಇಷಯನ ಮಗ

ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯಯೋಜನಗೆಳನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನೀನು
ದಾವೀದನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಖಡ್ಗವನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟ! ನೀನು ಅವನಿಗಾಗಿ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ. ಈಗ ದಾವೀದನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 21:2 209 1 ಸಮುವೇಲನು 22:13
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14 ಅಹೀಮೆಲೆಕನು, “ದಾವೀದನು ನಿನಗೆ ಬಹಳ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ದಾವೀದನಷು್ಟ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಇತರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಳಿಯ.
ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ದಳಪತಿ. ದಾವೀದನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. 15 ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ನಾನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಸಲವಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ
ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲಾಗಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ತಪು್ಪ
ಹೊರಿಸಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ಈಗ ಏನು
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16 ಆದರೆ ರಾಜನು, “ಅಹೀಮೆಲೆಕನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ನಂತರ
ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿ. ಅವರು ದಾವೀದನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ದಾವೀದನು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ದೋಯೇಗನಿಗೆ, “ನೀನು
ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನು ಹೋಗಿ ಆ ದಿನ
ಎಂಭತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಂದನು. 19 ನೋಬ್
ಪಟ್ಟಣವು ಯಾಜಕರ ನಗರವಾಗಿತು್ತ. ದೋಯೇಗನು ನೋಬ್
ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹಸುಗೂಸುಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ದೋಯೇಗನು ಅವರ ಹಸುಗಳನೂ್ನ
ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು.

20 ಆದರೆ ಎಬಾ್ಯತಾರನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. ಎಬಾ್ಯತಾರನು
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗ. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ.
ಎಬಾ್ಯತಾರನು ಓಡಿಹೋಗಿ ದಾವೀದನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. 21

ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರನು್ನ ಸೌಲನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನೆಂದು
ಎಬಾ್ಯತಾರನು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ದಾವೀದನು
ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, “ನಾನು ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನನು್ನ ಆ ದಿನ
ನೋಬ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಅವನು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ! ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಾನೇ
ಕಾರಣ. 23 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಬಯಸಿರುವನೋ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರು.
ಆಗ ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೆಯೀಲಾದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು

ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಕೆಯೀಲಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಅವರು
ಕಣದಿಂದ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
2 ದಾವೀದನು, “ನಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ

ಹೋರಾಡಲೇ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ

ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು. ಕೆಯೀಲಾವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಾವು

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಹೆದರಿರುವೆವು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಸೈನ್ಯವೆಲಿ್ಲದೆಯೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಹೆದರುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಯೋಚಿಸು” ಎಂದರು.

4 ದಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಕೆಯೀಲಾಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಹೀಗೆ
ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೆಯೀಲಾಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ದಾವೀದನ ಜನರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಹಸುಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನು
ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಯೀಲಾದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 6

(ಎಬಾ್ಯತಾರನು ದಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದಾಗ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಏಫೋದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.)

7 ದಾವೀದನು ಈಗ ಕೆಯೀಲಾದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ಸೌಲನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೌಲನು, “ದೇವರು ದಾವೀದನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ!
ದಾವೀದನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು,
ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಾಕೆಗಳಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಬಲ್ಲ
ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಸೌಲನು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದನು. ದಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು
ಕೆಯೀಲಾಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡರು.

9 ಸೌಲನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಾಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ದಾವೀದನು
ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, “ಎಫೋದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ”
ಎಂದನು.

10 ದಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಸೌಲನು
ನನಗಾಗಿ ಕೆಯೀಲಾಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆಂಬುದೂ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯಿತು. 11 ಸೌಲನು ಕೆಯೀಲಾಕೆ್ಕ
ಬರುತಾ್ತನೆಯೇ? ಕೆಯೀಲಾದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸೌಲನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆಯೇ? ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ! ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು, “ಸೌಲನು ಬರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು, “ಕೆಯೀಲಾದ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ

ಜನರನೂ್ನ ಸೌಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು, “ಅವರು ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದನು.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೆಯೀಲಾವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು
ಜನರಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಕೆಯೀಲಾದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನೆಂಬುದು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು
14 ದಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವಾದ

ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸೌಲನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು, ಆದರೆ ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಯೆಹೋವನು ಸೌಲನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

15 ದಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು
ದಾವೀದನು ಹೆದರಿದ್ದನು. 16 ಆದರೆ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನು ಹೋರೆಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ,
17 “ಹೆದರಬೇಡ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗುವೆ! ನಾನು ನಿನಗೆ
ಎರಡನೆಯವನಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ
ಯೋನಾತಾನನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಹೋರೆಷಿನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಜೀಫಿನ ಜನರು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು
19 ಜೀಫಿನ ಜನರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,

“ದಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಹೋರೆಷಿನ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಜೆಸಿಮೋನಿನ
ದಕ್ಷಿಣಕಿ್ಕರುವ ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದಾ್ದನೆ. 20 ಈಗ ರಾಜನೇ,
ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ ಬಂದುಬಿಡು.
ದಾವೀದನನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

21 ಸೌಲನು, “ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 22 ಹೋಗಿ, ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ದಾವೀದನು ಎಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಯಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಅವನು ಬಹಳ ಯುಕಿ್ತವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 23 ದಾವೀದನು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀವು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅನಂತರ
ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ದಾವೀದನು ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರೆ,
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಯೆಹೂದ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ನಂತರ ಜೀಫಿನ ಜನರು ಜೀಫಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಸೌಲನು
ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಮಾವೋನ್ ಅರಣ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಜೆಸಿಮೋನಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು. 25

ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ದಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಹೋದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನನು್ನ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸೌಲನು
ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನೆಂದು ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ದಾವೀದನು ಮಾವೋನಿನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಮಾವೋನಿನ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 22:14 210 1 ಸಮುವೇಲನು 23:25
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26 ಸೌಲನು ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದನು. ದಾವೀದ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಅದೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದರು.
ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ತವಕಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ದಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಜನರೊಡನೆ ಬಂಧಿಸಲು ಸೌಲನು ತನ್ನ
ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಆದರೆ ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನು ಬಂದು,
“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಬೇಗ ಬಾ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ
ಸೌಲನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೋದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಆ ಜಾಗವನು್ನ “ಜಾರುಬಂಡೆ” ಎಂದು
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 29 ದಾವೀದನು ಮಾವೋನ್ ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಏಂಗೆದಿಯ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನಿಂದ ಸೌಲನಿಗಾದ ಅವಮಾನ

ಸೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಓಡಿಸಿದನಂತರ, ಅವನಿಗೆ ಜನರು, “ದಾವೀದನು
ಏಂಗೆದಿಯ ಹತಿ್ತರದ ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೌಲನು ಆರಿಸಿದನು.

ಸೌಲನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವರು ಕಾಡು ಹೋತದ ಬಂಡೆಗಳ
ಹತಿ್ತರ ಹುಡುಕಿದರು. 3 ಸೌಲನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದ ಕುರಿದೊಡಿ್ಡಗೆ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗವಿಯಿದಿ್ದತು. ಸೌಲನು
ಶೌಚಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗವಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋದನು. ದಾವೀದನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ಅದೇ ಗವಿಯ ಹಿಂದಗಡೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಜನರು
ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಶತು್ರವಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ
ಮಾಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂದರು.

ನಂತರ ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತೆವಳುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ಸೌಲನ
ಅಂಗಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ದಾವೀದನನು್ನ
ಸೌಲನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 5 ತರುವಾಯ ಸೌಲನ ಅಂಗಿಯ
ಮೂಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. 6 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಸೌಲನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ನನ್ನ ರಾಜನೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೂ
ಮಾಡಬಾರದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಸೌಲನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಸೌಲನು ಗವಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 8

ದಾವೀದನು ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ,
“ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

ಸೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿ, 9 “‘ದಾವೀದನು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಲು ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರು
ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಕೇಳುವುದೇಕೆ? 10 ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ! ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡಬಹುದು! ಈ ದಿನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ದಯಾಳುವಾಗಿದೆ್ದ. ‘ನಾನು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ!’ 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಚೂರು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೋಡು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂಗಿಯ ಮೂಲೆಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಿತು್ತ, ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ!
ನೀನು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂಚನೂ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಮಾಡಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ. 12 ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿರಲಿ! ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 ‘ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೇ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ!’
ಎಂಬ ಹಳೆಯ ನಾಣು್ಣಡಿಯೊಂದಿದೆ.

“ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ! ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ!
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 14 ನೀನು
ಯಾರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ? ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನಾದ
ನೀನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? ನಿನಗೆ ಕೇಡು
ಮಾಡಬಹುದಾದವನನು್ನ ನೀನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ!
ನೀನು ಸತ್ತ ನಾಯಿಯನೊ್ನೕ ಇಲ್ಲವೆ ಚಿಟೆ್ಟಯನೊ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು

ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ! 15 ಯೆಹೋವನೇ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದು್ದ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿ ನಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ದಾವೀದನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೌಲನು, “ನನ್ನ
ಮಗನಾದ ದಾವೀದನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ನಂತರ ಸೌಲನು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸೌಲನು ಬಹಳ ಅತ್ತನು. 17

ಸೌಲನು, “ನೀನೇ ನೀತಿವಂತನು. ನಾನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದೆ್ದ; ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟವನಾದೆ. 18

ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು, ಆದರೆ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 19 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನೇ?
ಅವನು ಶತು್ರವಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ
ದಿನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲಿ. 20 ನೀನು ನೂತನ
ರಾಜನಾಗುವೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ನೀನು ಆಳುವೆ. 21 ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಮಾಡು. ನನ್ನ ಸಂತಾನದವರನು್ನ ನೀನು ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

22 ಸೌಲನ ವಂಶದವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದಾವೀದನು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಸೌಲನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ನಾಬಾಲ್

ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಸಮುವೇಲನ ಮರಣಕಾ್ಕಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಅವನ

ನಿವಾಸವಿದ್ದ ರಾಮದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ದಾವೀದನು ಪಾರಾನ್ ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. 2

ಮಾವೋನ್ನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂರು ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ಕುರಿಗಳ
ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 3 ಈ
ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ನಾಬಾಲ್. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಅಬೀಗೈಲ್. ಅಬೀಗೈಲಳು ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯೂ ಸುಂದರಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ನಾಬಾಲನು ಕೂ್ರರಿ ಮತು್ತ ಕೀಳಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ.
ನಾಬಾಲನು ಕಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು.

4 ನಾಬಾಲನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯು ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 5

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಬಾಲನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲು ದಾವೀದನು ಹತು್ತ
ಜನ ಯುವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಾಬಾಲನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಶುಭವನು್ನ
ಕೋರಿ.” 6 ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ: “ನೀನು ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಸಂಪತು್ತ ಚೆನಾ್ನಗಿರುವುದೆಂದು ನಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 7

ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿದ್ದರು.
ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿದಾ್ದಗ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೇಳು, ಇದು
ನಿಜವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ. ನನ್ನ ಯುವಕರ ಬಗೆ್ಗ
ದಯವಿಟು್ಟ ದಯಾಳುವಾಗಿರು. ಈ ಶುಭಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ದಾವೀದನ ಜನರು ನಾಬಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಆದರೆ ನಾಬಾಲನು ಅವರನು್ನ
ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡು, “ದಾವೀದನು ಯಾರು? ಈ ಇಷಯನ
ಮಗನೆಂಬವನು ಯಾರು? ಇತಿ್ತೕಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ
ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವ ಅನೇಕ ಗುಲಾಮರುಗಳಿದಾ್ದರೆ! 11

ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀರು ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಂದ
ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತರುವ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಂಸವೂ
ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

1 ಸಮುವೇಲನು 23:26 211 1 ಸಮುವೇಲನು 25:11
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12 ದಾವೀದನ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನಾಬಾಲನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 13 ಆಗ ದಾವೀದನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಜನರು
ಹೋದರು; ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಸರಕುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಅಬೀಗೈಲಳು ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವಳು
14 ನಾಬಾಲನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ನಾಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ

ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ದಾವೀದನು
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನಾಬಾಲನು
ದಾವೀದನ ಸಂದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 15 ಈ
ಜನರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವು
ಆಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ದಾವೀದನ ಜನರು ಆ
ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು! ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ
ಕೆಡುಕನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ಅವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ
ನಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ ಕದಿಯಲಿಲ್ಲ! 16 ನಾವು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ ದಾವೀದನ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಗಲುರಾತಿ್ರ
ರಕ್ಷಿಸಿದರು! ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯಂತಿದ್ದರು. 17 ಈಗ
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸು.
ಮೂಖರ್ನಾದ ನಾಬಾಲನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೂ ಅವನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಭೀಕರವಾದ ಕೇಡು ಬರಲಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅಬೀಗೈಲಳು ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ
ಚೀಲಗಳನೂ್ನ ಐದು ಕುರಿಗಳ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಹದಿನೇಳು
ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಳನೂ್ನ ನೂರುಗೊಂಚಲು
ಒಣದಾ್ರಕ್ಷಿಯನೂ್ನ ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಇನೂ್ನರು ಉಂಡೆಗಳನೂ್ನ
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿದಳು. 19 ನಂತರ ಅಬೀಗೈಲಳು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಮುಂದೆ
ನಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು. ಆದರೆ
ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

20 ಅಬೀಗೈಲಳು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬೆಟ್ಟದ
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಬೇರೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ದಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಧಿಸಿದಳು.

21 ಅಬೀಗೈಲಳನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದಾವೀದನು,
“ನಾಬಾಲನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆನು. ಅವನ
ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆನು.
ನಾನು ಅವನಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ! ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ; ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ
ಕೆಟ್ಟವನಾದನು. 22 ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ನಾಬಾಲನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು
ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

23 ಅಬೀಗೈಲಳು ದಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಕತೆ್ತಯಿಂದ
ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದಳು.
24 ಅಬೀಗೈಲಳು ದಾವೀದನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, “ಒಡೆಯನೇ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು.
ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲಿಸು. ನಡೆದುಹೋದ ಸಂಗತಿಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ
ನಿಂದಿಸು. 25 ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಡೆಯನೇ, ಮೂಖರ್ನಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಯವನೂ್ನ
ಇಡಬೇಡ. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೆಸರಿನ
ಅಥರ್ವೂ ‘ಮೂಖರ್’ ಮತು್ತ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಖರ್. 26

ಮುಗ್ದಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಅಪರಾಧಿಯಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನ ಆಣೆಯಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಆಣೆಯಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರೂ
ನಾಬಾಲನಂತಾಗಲಿ. 27 ಈಗ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡು. 28 ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಜರು
ಬರುತಾ್ತರೆಂದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಹೋರಾಡುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ನೀನು ಜೀವಿಸಿರುವ ತನಕ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ
ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ! 29 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ! ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕವಣೆಯ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಎಸೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ!
30 ನಿನಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ! ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 31 ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ

ಸುರಿಸಿದ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ನೀನು ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆ
ಬಲೆಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆ ಮಹಾಪದವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

32 ಆಗ ದಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 33 ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದೆ. 34 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬೇಗನೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಹೊತಾ್ತರೆಯ
ವೇಳೆಗೆ ನಾಬಾಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಸಹಿತ
ಉಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ನಂತರ ದಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ಆಕೆಗೆ, “ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು. ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಾಬಾಲನ ಮರಣ
36 ಅಬೀಗೈಲಳು ನಾಬಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳು.

ನಾಬಾಲನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. ನಾಬಾಲನು ರಾಜನಂತೆ
ತಿನು್ನತಾ್ತ ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಗೈಲಳು
ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಹೊತಾ್ತರೆಯವರೆಗೆ ನಾಬಾಲನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನಾಬಾಲನ ಮತಿ್ತಳಿದಿತು್ತ. ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. ನಾಬಾಲನಿಗೆ
ಹೃದಯಾಘಾತವಾಯಿತು. ಅವನು ಸ್ತಬ್ಧನಾದನು. 38 ಹತು್ತ
ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೋವನು ನಾಬಾಲನಿಗೆ ಸಾವನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದನು.

39 ನಾಬಾಲನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ದಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ! ನಾಬಾಲನು ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದನು, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ನಾನು ತಪು್ಪಮಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದನು. ನಾಬಾಲನು ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸಾವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ನಂತರ ದಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 40

ದಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ,
“ದಾವೀದನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದಾವೀದನ ಅಪೇಕ್ಷೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

41 ಅಬೀಗೈಲಳು ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದಾಸಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಸೇವಕರ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವೆ” ಎಂದಳು.

42 ಅಬೀಗೈಲಳು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೇರಿ, ದಾವೀದನ
ಸಂದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಅಬೀಗೈಲಳು ಐದು ಜನ
ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಅವಳು
ದಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು. 43 ದಾವೀದನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆಯಾದನು. ಅಹೀನೋವಮಳು
ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರಿಬ್ಬರೂ ದಾವೀದನ ಪತಿ್ನಯರು. 44 ಸೌಲನ
ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳೂ ದಾವೀದನ ಪತಿ್ನ. ಆದರೆ ಸೌಲನು ಅವಳನು್ನ
ಗಲಿ್ಲೕಮ್ನ ಲಯಿಷನ ಮಗನಾದ ಪಲಿ್ಟೕ ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈಸೌಲನ ಪಾಳೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು

ಜೀಫಿನ ಜನರು ಸೌಲನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಸೌಲನಿಗೆ, “ದಾವೀದನು
ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟವು

ಜೆಸಿಮೋನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2 ಸೌಲನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಾನೇ

ಆರಿಸಿದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೌಲನು ತನೊ್ನಡನೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ದಾವೀದನನು್ನ ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರು. 3 ಸೌಲನು
ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ
ಪಾಳೆಯವು ಜೆಸಿಮೋನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ರಸೆ್ತಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲತು್ತ.

ದಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಸೌಲನು ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 4 ಆಗ ದಾವೀದನು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಸೌಲನು ಹಕೀಲಾಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವುದು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 5

ಸೌಲನು ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ
ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅಬೆ್ನೕರನು ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ

1 ಸಮುವೇಲನು 25:12 212 1 ಸಮುವೇಲನು 26:5
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ನೋಡಿಕೊಂಡನು. (ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸೌಲನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.) ಸೌಲನು ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಸೌಲನ ಸುತ್ತ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಇದಿ್ದತು.

6 ದಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನೂ ಯೋವಾಬನ ಸಹೋದರನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈರೊಡನೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಡನೆ ಸೌಲನ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಯಾರು ಬರುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ನಾನು ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅಬೀಷೈ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
7 ರಾತಿ್ರಯಾಯಿತು. ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಸೌಲನ

ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೌಲನು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಭಜಿರ್ಯು ಅವನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಸೌಲನ ಸುತ್ತಲೂ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 8 ಅಬೀಷೈಯು, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ
ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ. ಸೌಲನನು್ನ ಅವನ
ಭಜಿರ್ಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯಲು
ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡು. ನಾನು ಒಂದೇ ಸಲಕೆ್ಕ ಆ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ಸೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ!
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾರೇ
ಕೇಡುಮಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೇಬೇಕು! 10

ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಸೌಲನನು್ನ ಸ್ವತಃ ಯೆಹೋವನೇ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಸೌಲನು ಸಾ್ವಭಾವಿಕನಾದ ಮರಣಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬಹುದು. 11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನನು್ನ ನಾನು ಕೊಲು್ಲವಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಕೊಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ! ಈಗ
ಸೌಲನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ನೀರಿನ
ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಅಂತೆಯೇ, ಸೌಲನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ
ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ದಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ
ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಸೌಲನ ಪಾಳೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು.
ಇದನು್ನ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ! ಸೌಲನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದ್ದನು.

ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವನು
13 ದಾವೀದನು ಕಣಿವೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟದ

ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ದಾವೀದನ ಮತು್ತ ಸೌಲನ
ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂತರವಿತು್ತ. 14 ದಾವೀದನು ಸೌಲನ
ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
“ಅಬೆ್ನೕರನೇ, ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

ಅಬೆ್ನೕರನು, “ನೀನು ಯಾರು? ರಾಜನನು್ನ ನೀನು
ಕರೆಯುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

15 ದಾವೀದನು, “ನೀನು ಶೂರನಲ್ಲವೇ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲನ ಇತರ
ಶೂರರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನನು್ನ ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮನುಷ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ರಾಜನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು. 16 ನೀನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡಿದೆ!
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
ಏಕೆನು್ನವಿಯೊ? ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನಾದ ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನನು್ನ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌಲನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ
ಭಜಿರ್ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ತಂಬಿಗೆಯನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ, ಅವು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದವು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ದಾವೀದನ ಧ್ವನಿಯು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸೌಲನು, “ನನ್ನ
ಮಗನಾದ ದಾವೀದನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು, “ಹೌದು, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ಇದು ನನ್ನ
ಧ್ವನಿ” ಎಂದನು. 18 ದಾವೀದನು, “ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವೆ? ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ತಪಾ್ಪದರೂ
ಏನು? ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೇ? 19 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ರಾಜನೇ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು! ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿರುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸೋಣ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಜನರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಕೇಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ನನಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೀಡಿದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಾನು ಬಿಡುವಂತೆ ಜನರು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು.
‘ಹೋಗು, ಹೊರದೇಶೀಯರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸು. ಹೋಗು, ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸು’ ಎಂದು ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. 20

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಸಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳಕಾ್ಕಗಿ

ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೊರ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಕೌಜುಗ ಹಕಿ್ಕಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬೇಟೆಗಾರನಂತೆ ನೀನಿರುವೆಯಲಾ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ನಂತರ ಸೌಲನು, “ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ದಾವೀದನೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ. ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನಗೆ
ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ನೀನು ಈ ದಿನ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಮೂಖರ್ನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು.

22 ದಾವೀದನು, “ರಾಜನ ಭಜಿರ್ಯು ಇಲಿ್ಲದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ
ಯುವಕನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. 23

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. ಇಂದು ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೇಡನು್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 24 ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಈ
ದಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ! ಇದೇ ರೀತಿ, ನನ್ನ ಜೀವವು ತನಗೆ
ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ! ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ನಂತರ ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆ; ನೀನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವೆ” ಎಂದನು.

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಸೌಲನು
ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವನು

ಆದರೆ ದಾವೀದನು, “ಸೌಲನು ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಈಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದ

ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ. ಆಗ ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತನೆ. ಸೌಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್” ಎಂದು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಯೋಚಿಸಿದನು.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಡನೆ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಮಾವೋಕನ ಮಗನಾದ
ಆಕೀಷನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೀಷನು ಗತ್ನ ರಾಜ. 3 ದಾವೀದನೂ
ಅವನ ಜನರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಆಕೀಷನೊಂದಿಗೆ
ಗತ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಇಜೆ್ರೕಲ್ಯಳಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳು ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲಿನ ಅಬೀಗೈಲಳು. ಅಬೀಗೈಲಳು
ನಾಬಾಲನ ವಿಧವೆ. 4 ದಾವೀದನು ಗತ್ಗೆ ಓಡಿಹೋದನೆಂದು
ಜನರು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೌಲನು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

5 ದಾವೀದನು ಆಕೀಷನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಊರಲಿ್ಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡು. ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಷೆ್ಟ. ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಈ ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಕೀಷನು ಕೂಡಲೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಎಂಬ ಊರನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಿಗೆ
ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. 7 ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್
ನಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳು ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ದಾವೀದನು ರಾಜನಾದ ಆಕೀಷನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವನು
8 ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ

ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ಗಿಜಿ್ರೕಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೋದರು. ದಾವೀದನ ಜನರು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಶೂರಿನ ಸಮೀಪದ ತೇಲಾಮಿನವರೆಗೂ ಆ ಜನರು
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ದಾವೀದನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ದನಗಳನು್ನ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ದಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವುಗಳನು್ನ
ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನು.

10 ದಾವೀದನು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿಸಲವೂ
ಆಕೀಷನು ದಾವೀದನನು್ನ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದೆ ಮತು್ತ
ಇವುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ದಾವೀದನು,
“ನಾನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದೆ”
ಎಂದಾಗಲಿ, “ನಾನು ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದೆ” ಎಂದಾಗಲೀ “ನಾನು ಕೇನ್ಯರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದೆ” ಎಂದಾಗಲೀ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 11

ದಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನಾ್ನಗಲಿ ಹೆಂಗಸನಾ್ನಗಲಿ ಗತ್ ಊರಿಗೆ

1 ಸಮುವೇಲನು 26:6 213 1 ಸಮುವೇಲನು 27:11
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ಜೀವಸಹಿತ ಎಂದೂ ತರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು, “ನಾವು ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು ಆಕೀಷನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು
ಯೋಚಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಆಕೀಷನು ದಾವೀದನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡತೊಡಗಿದನು. ಆಕೀಷನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗ ದಾವೀದನ ಸ್ವಂತ
ಜನರೇ ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಾವೀದನನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ. ಈಗ ದಾವೀದನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾದರು

ತರುವಾಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು.
ಆಕೀಷನು, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಾ?” ಎಂದು ದಾವೀದನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

2 ದಾವೀದನು, “ಹೌದು! ಆಗ ನಾನು ಮಾಡುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ
ನೀವೇ ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದನು.

ಆಕೀಷನು, “ಸರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವೆ”
ಎಂದನು.

ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಏಂದೋರಿನ ಯಕ್ಷಿಣಿ
3 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಸಮುವೇಲನ

ಮರಣಕಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಅವರು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಅವನ ಊರಾದ ರಾಮದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಸೌಲನು ಈ ಮೊದಲು, ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುವವರನೂ್ನ ಜೊ್ಯೕತಿಷಿಗಳನೂ್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದನು.

4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಶೂನೇಮಿಗೆ
ಬಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೌಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 5 ಸೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿ ಹೆದರಿದನು. ಅವನ ಹೃದಯವು ಭಯದಿಂದ
ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. 6 ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಕನಸುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೌಲನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಊರೀಮಿನಿಂದಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಸೌಲನು ತನ್ನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಮಾಂತಿ್ರಕ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಏನಾಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, “ಏಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೇತಾಳಿಕಳಿದಾ್ದಳೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

8 ಯಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಸೌಲನು ವೇಷವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಜನರಿಬ್ಬರೊಡನೆ ಅದೇ
ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಆ ಬೇತಾಳಿಕಳನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಸೌಲನು
ಅವಳಿಗೆ, “ಬೇತಾಳದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸು, ನಾನು ಹೆಸರಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಆ ಬೇತಾಳಿಕಳು ಸೌಲನಿಗೆ, “ಸೌಲನು ಏನು
ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು
ಮಾಂತಿ್ರಕರನೂ್ನ ಜೊ್ಯೕತಿಷಿಗಳನೂ್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರವಾಗಿ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದಳು.

10 ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಬೇತಾಳಿಕಳಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿ, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅವಳು, “ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರನು್ನ ಬರಮಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ಸೌಲನು, “ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬರಮಾಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12 ಅಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕಂಡ

ಕೊಡಲೇ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅರಚಿದಳು. ಅವಳು ಸೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ! ನೀನೇ ಸೌಲನು” ಎಂದಳು.

13 ರಾಜನು ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ, “ಹೆದರದಿರು! ನಿನಗೇನು
ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಹೆಂಗಸು, “ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬರುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

14 ಸೌಲನು, “ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಹೆಂಗಸು, “ಅವನು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಬ್ಬ

ಮುದುಕನಂತಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಅವನೇ ಸಮುವೇಲನೆಂಬುದನು್ನ ಸೌಲನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು

ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 15 ಸಮುವೇಲನು, “ನನಗೆ
ತೊಂದರೆಯನೆ್ನೕಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಸೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ಸೌಲನು, “ನಾನು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ; ಆತನು
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಕನಸುಗಳಿಂದಾಗಲೀ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ ಕಾರಣವೇ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು. ನಾನು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದನು.

16 ಸಮುವೇಲನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ
ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ
ಕರೆಯುವೆ? 17 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.
ಆತನು ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ದಾವೀದನೇ ಆ
ನೆರೆಯವನು. 18 ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಬಗೆ್ಗ ಎಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ಇಂದು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 19

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಡನೆ ಇಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಕೂಡಲೇ ಸೌಲನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದನು.
ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಸೌಲನು
ಭಯಗೊಂಡನು. ಸೌಲನು ಅಂದು ಹಗಲು ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ ಏನನೂ್ನ
ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದನು.

21 ಆ ಹೆಂಗಸು ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಸೌಲನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಅವಳು ನೋಡಿ, “ಇಲಿ್ಲ
ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. 22

ಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಆದರೆ ಸೌಲನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, “ನಾನು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
ಊಟಮಾಡುವಂತೆ ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಕೊನೆಗೆ ಸೌಲನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು. ಅವನು ನೆಲದಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 24 ಆ ಹೆಂಗಸಿನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರು ಇತು್ತ. ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಯ್ದಳು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ನಾದಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಸುಟ್ಟಳು. 25 ಆ ಹೆಂಗಸು ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮುಂದೆ ಆಹಾರವನಿ್ನಟ್ಟಳು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಊಟಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆ ರಾತಿ್ರಯೇ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದಾವೀದನ ಸಹಾಯವನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನಿಕರೆಲಾ್ಲ ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಚಿಲುಮೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ

ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೂರು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ
ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಆಕೀಷನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು, “ಈ ಇಬಿ್ರಯರು ಇಲಿ್ಲ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಆಕೀಷನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

ಆಕೀಷನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು ದಾವೀದ.
ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ದಾವೀದನು ಬಹಳ
ಕಾಲದಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಇದಾ್ದನೆ. ದಾವೀದನು ಸೌಲನನು್ನ ತೊರೆದು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪು್ಪನೂ್ನ
ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

4 ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಕೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡು, “ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು! ನೀನು
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಗರಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು.

1 ಸಮುವೇಲನು 27:12 214 1 ಸಮುವೇಲನು 29:4
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ಅವನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಶತು್ರವಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಜನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸುತಾ್ತನೆ. 5

ದಾವೀದನೆಂಬ ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತು, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕುಣಿಯುತಾ್ತ
ಹಾಡುವ ಹಾಡು ಹೀಗಿದೆ:
‘ಸೌಲನು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ದಾವೀದನು ಲಕ್ಷಾಂತರಗಟ್ಟಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು!’”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೀಷನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು,

“ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಯಥಾಥರ್ನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಹ ಯೋಚಿಸಿದಾ್ದರೆ.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ದಾವೀದನು, “ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ತಪಾ್ಪದರೂ ಏನು? ನಾನು
ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೀನು
ಗುರುತಿಸಿರುವ ದುಷ್ಟತನವಾದರೂ ಏನು? ರಾಜನಾದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಕೀಷನು, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುವೆ. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು,
‘ದಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಈಗಲೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 10 ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಡ. ನೀನು ಒಬ್ಬ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಮಾರನೆಯ
ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದರು.

ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ

ಮೂರನೆಯ ದಿನ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ್ದರು. 2 ಅವರು ಚಿಕ್ಲಗಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ
ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದರು; ಅವರು ಯಾರನೂ್ನ ಕೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

3 ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಬಂದರು. ನಗರವು
ಸುಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಲಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 4 ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯದ ಇತರರು ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ದಾವೀದನ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳನೂ್ನ
ಕಮೆರ್ಲಿನ ನಾಬಾಲನ ವಿಧವೆಯಾದ ಅಬೀಗೈಲಳನೂ್ನ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.

6 ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖತಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದರು.
ದಾವೀದನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಇದರಿಂದ
ತಳಮಳಗೊಂಡರೂ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ದಾವೀದನು ಯಾಜಕನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, “ಏಫೋದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದನು.
ಅವನು ಎಫೋದನು್ನ ತಂದನು.

8 ನಂತರ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ, “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೇ?
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವೆನೇ?” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು, “ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅವರನು್ನ
ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ನೀವು
ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗುಲಾಮನನು್ನ
ಕಂಡರು

9 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಸುಮಾರು ಇನೂ್ನರು ಜನರು ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನರಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ನಾನೂರು ಜನರು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

11 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ದಾವೀದನ
ಜನರು ಕಂಡರು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ದಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ತಂದರು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ
ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ
ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಎರಡು ಗೊಂಚಲು ಒಣ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ತಿಂದನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಮೂರು ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಆಹಾರವನೆ್ನೕನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ;
ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

13 ದಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಯಾರು?
ನೀನು ಬಂದಿರುವುದು ಎಲಿ್ಲಂದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು, “ನಾನು ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ನಾನು ಒಬ್ಬ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯನ ಗುಲಾಮನು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
14 ಕೆರೇತ್ಯರು ವಾಸಿಸುವ ನೆಗೆವ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಕಾಲೇಬ್ಯರು
ವಾಸಿಸುವ ನೆಗೆವ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆವು.
ನಾವು ಚಿಕ್ಲಗನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ದಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ, “ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಜನರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಮರಳಿ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮವರನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು
16 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ದಾವೀದನನು್ನ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವರು ತಿನು್ನತಾ್ತ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ
ಸುತು್ತವರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶದಿಂದ ಸೂರೆಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ಸಂಭ್ರಮವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ದಾವೀದನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವರು ಹೊತಾ್ತರೆಯಿಂದ
ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ನಾನೂರು
ಮಂದಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೇರಿ ಓಡಿಹೋದದ್ದನು್ನ
ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

18 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದನು.
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಸೂರೆಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ದಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಪಡೆದನು. 19 ಏನೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮುದುಕರನೂ್ನ ಅವರ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ದಾವೀದನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 20 ದಾವೀದನು ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಈ ಪಶುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ದಾವೀದನ
ಜನರು ಮಾಡಿದರು. ದಾವೀದನ ಜನರು, “ಅವು ದಾವೀದನ
ಕೊಡುಗೆಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು
21 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ

ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ತಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸದಿಂದಲೂ
ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದಲೂ ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಾಗದ ಜನರೇ
ಇವರು. ದಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಅವರನು್ನ
ವಂದಿಸಿದರು. ದಾವೀದನು ಸಹ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ
ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 22 ಆದರೆ ದಾವೀದನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೂ
ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಕೀಡಿಗೇಡಿಗಳು, “ಈ ಇನೂ್ನರು ಜನರು
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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23 ದಾವೀದನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ!
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 24 ನೀವು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಯಾರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ! ಯುದ್ಧಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಲು
ಮತು್ತ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಕಾಯುವವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಲು
ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾಲೂ ಒಂದೇ
ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ದಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಆಜ್ಞೆಯನಾ್ನಗಿ ಮತು್ತ ನಿಯಮವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಈ ನಿಯಮವು ಇವತಿ್ತಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ.

26 ದಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ನಾಯಕರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ವಸು್ತಗಳ ಕೊಡುಗೆಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ದಾವೀದನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೇತೇಲಿನವರಿಗೆ, ನೆಗೆವಿನ ರಾಮೋತಿನವರಿಗೆ,
ಯತಿ್ತೕರಿನವರಿಗೆ, 28 ಅರೋಯೇರಿನವರಿಗೆ, ಸಿಪೊ್ಮೕತಿನವರಿಗೆ,
ಎಷೆ್ಟಮೋವದವರಿಗೆ, 29 ರಾಕಾಲಿನವರಿಗೆ, ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರ ಮತು್ತ
ಕೇನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, 30 ಹೊಮರ್ದವರಿಗೆ, ಬೋರಾಷಾನಿನವರಿಗೆ,
ಅತಾಕಿನವರಿಗೆ 31 ಮತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ ನಾಯಕರಿಗೂ ಆ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಸೌಲನ ಮರಣ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು.
ಬಹಳ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ

ಹತರಾದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಸೌಲನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋನಾತಾನ,
ಅಬೀನಾದಾಬ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ ಎಂಬವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಕೊಂದರು.

3 ಸೌಲನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ಘೋರವಾಗಿತು್ತ.
ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು
ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು. 4 ಸೌಲನು ತನ್ನ
ಅಯುಧವಾಹಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಇರಿದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡು. ಆಗ, ಈ ಪರದೇಶೀಯರು ನನ್ನನು್ನ
ಗಾಯಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಆದರೆ ಸೌಲನ ಆಯುಧವಾಹಕನು

ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಸೌಲನ ಸಹಾಯಕನು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೇ ಇರಿದು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

5 ಸೌಲನು ಸತು್ತಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡ ಆಯುಧವಾಹಕನೂ ತನ್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋದನು. 6 ಹೀಗೆ ಸೌಲನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಸೌಲನ
ಆಯುಧವಾಹಕನೂ ಅದೇ ದಿನ ಸತು್ತಹೋದರು.

ಸೌಲನ ದೇಹವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು
7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಣಿವೆಯ

ಮತೊ್ತಂದು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿದರು.
ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದನೂ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನಗರಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.
ನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ನೆಲೆಸಿದರು.

8 ಮಾರನೆಯ ದಿನ, ಸತ್ತದೇಹಗಳಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಲು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಜನ
ಮಕ್ಕಳು ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.
9 ಸೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಡಿದುಹಾಕಿದರು. ಮತು್ತ
ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗುಡಿಗೆ ಈ ವಿಜಯದ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 10 ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೌಲನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನ ದೇಹವನು್ನ
ಬೇತ್ಷೆಯಾನಿನ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿದರು.

11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ
ಯಾಬೆಷ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 12

ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಬೆಷಿನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬೇತ್ಷೆಯಾನಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ನಡೆದರು! ನಂತರ ಅವರು ಬೇತ್ಷೆಯಾನಿನ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೌಲನ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಸೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನೂ್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಯಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸೌಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ ಯಾಬೇಷಿನ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 13 ನಂತರ ಈ ಜನರು ಸೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಯಾಬೇಷಿನ ಪಿಚುಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಯಾಬೇಷಿನ ಜನರು ದುಃಖದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಿದರು.
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2 ಸಮುವೇಲನು

ಸೌಲನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಾತೆರ್

ದಾವೀದನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ದನು. ಸೌಲನ
ಮರಣಾನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 2 ಮೂರನೆಯ ದಿನ

ಒಬ್ಬ ಯುವ ಸೈನಿಕನು ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಸೌಲನಿದ್ದ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಬಂದವನು. ಅವನು ಬಟೆ್ಟಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು; ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅವನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ, ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

3 ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ದಾವೀದನು ಅವನನು್ನ, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು, ನನಗೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವನು, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು. ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನೂ ಸತ್ತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ದಾವೀದನು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ, “ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಸತ್ತರೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಯುವಕನು, “ನಾನು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವದ
ಶಿಖರದ ಮೇಲಿದೆ್ದ. ಸೌಲನು ತನ್ನ ಭಜಿರ್ಯ ಮೇಲೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಕುದುರೆಸವಾರರು ಸೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 7

ಸೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸಿದೆನು.
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾಗ, ‘ಇಗೋ ಬಂದೆನು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು. 8 ನಂತರ ಸೌಲನು, ‘ನೀನು ಯಾರು?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ‘ನಾನೊಬ್ಬ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನು’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
9 ಸೌಲನು ನನಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ನಾನು
ಬಹು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ’
ಎಂದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆನು. ಅವನು
ಮತೆ್ತ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯಲಾರದಷು್ಟ ಗಾಯಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ನಂತರ ನಾನು ಅವನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನೂ್ನ
ತೋಳಿನ ಕವಚವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾನು
ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮತು್ತ ತೋಳಿನ ಕವಚವನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ದಾವೀದನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಅತ್ತರು. ಅವರು ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಸೌಲನೂ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನೂ ಯೆಹೋವನ ಜನರೂ
ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಾಗಿ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಅತ್ತರು. ಸೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಅತ್ತರು.

ಅಮಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ದಾವೀದನ ಆಜ್ಞೆ
13 ಸೌಲನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ದಾವೀದನು,

“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಯುವಕನು, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ

ವಿದೇಶೀಯನ ಮಗ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

14 ದಾವೀದನು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ರಾಜನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನೀನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

15 ನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಯುವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆದು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಕೊಲು್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯುವಕನು ಆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ

ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. ದಾವೀದನು ಆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ
ನೀನೇ ಕಾರಣನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನನು್ನ ನಾನು ಕೊಂದೆ’ ಎಂದು
ನೀನೇ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು.

ಸೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ದಾವೀದನ
ಶೋಕಗೀತೆ

17 ದಾವೀದನು, ಸೌಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಿದನು.
18 ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಗೀತೆಗೆ “ಬಿಲು್ಲ” ಎಂದು
ಹೆಸರು. ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಯಾಷಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

19 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನಾಶವಾಯಿತು.

ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೋದರು.
20 ಗತ್ನಲಿ್ಲ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳದಿರು.
ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಸಾರದಿರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವು.
ಆ ವಿದೇಶಿಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವರು.

21 “ಗಿಲೊ್ಬೕವದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಮಂಜೂ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯದಿರಲಿ.

ಆ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಯ ವಸು್ತಗಳೂ ಬಾರದಿರಲಿ.
ಅಲಿ್ಲನ ಶಕಿ್ತಸಂಪನ್ನರ ಗುರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಕು್ಕಹಿಡಿದಿವೆ.
ಸೌಲನ ಗುರಾಣಿಯು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.

22 ಯೋನಾತಾನನ ಬಿಲು್ಲ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿತು.
ಸೌಲನ ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿತು.

ಈಗ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವ ಸೈನಿಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಆಯುಧಗಳು
ಚಿಮಿ್ಮಸಿದವು.

ಅವರ ಆಯುಧಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದವು.
23 “ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನನು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು

ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು;
ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನನು ಮರಣದಲೂ್ಲ ಒಂದಾದರು.

ಅವರು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದರು;
ಸಿಂಹಗಳಿಗಿಂತ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

24 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುವರಿಯರೇ, ಸೌಲನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿರಿ!
ಸೌಲನು ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಉಡಿಸಿದನು.
ಸೌಲನು ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಡಿಸಿದನು.

25 “ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು.
ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಯೋನಾತಾನನೂ ಮಡಿದನು.

26 ನನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಯೋನಾತಾನನೇ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು
ದುಃಖಿಸುವೆ!

ನಿನ್ನ ಗೆಳೆತನವು ನನಗೆ ಉಲಾ್ಲಸದಾಯಕವಾಗಿತು್ತ.
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿತು್ತ.

27 ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಜನರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು.
ಅವರ ಯುದಾ್ಧಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿಹೋದವು.”

ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ದಾವೀದನ ಆಗಮನ

ತರುವಾಯ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ಯೆಹೂದದ ಯಾವುದಾದರೂ ನಗರಕೆ್ಕ ನಾನು
ಹೋಗಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ಹೋಗು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
“ನಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?” ಎಂದು ದಾವೀದನು ಕೇಳಿದನು.
“ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು

ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳು ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲಿನ
ನಾಬಾಲನ ವಿಧವೆಯಾದ ಅಬೀಗೈಲಳು. 3 ದಾವೀದನು ತನ್ನ

2 ಸಮುವೇಲನು 1:2 217 2 ಸಮುವೇಲನು 2:3
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ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಸಹ ಕರೆತಂದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು.

4 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಬಂದು ದಾವೀದನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ದಾವೀದನಿಗೆ,
“ಸೌಲನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರಿಗೆ ದಾವೀದನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ಸೌಲನ ದೇಹದ ಬೂದಿಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಸೌಲನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6 ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಕೃಪಾಳುವೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿರಲಿ. ನೀವು ಸೌಲನ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. 7 ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಸೌಲನು ಮರಣ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ
ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ರಾಜನಾದನು
8 ಸೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು

ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 9 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದ್, ಆಶೇರ್, ಇಜೆ್ರೕಲ್,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

10 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಸೌಲನ ಮಗ. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಿ್ಸನವನಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು
ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 11 ದಾವೀದನು ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು.

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಜನರು ಮತು್ತ ದಾವೀದನ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ
ಹೋರಾಡಿದರು

12 ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರೂ ಮಹನಯಿಮಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ
ಹೋದರು. 13 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು ಮತು್ತ
ದಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಮತು್ತ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಸಂಧಿಸಿದರು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆರೆಯ
ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತರು. ಯೋವಾಬನ ಗುಂಪಿನವರು ಕೆರೆಯ
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತರು.

14 ಅಬೆ್ನೕರನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ಯುವಜನರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆದು್ದ, ಇಲಿ್ಲ
ಹೋರಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋವಾಬನು “ಆಗಲಿ, ಅವರು ಹೋರಾಡಲಿ” ಎಂದನು.
15 ನಂತರ ಯುವಜನರು ಮೇಲೆದ್ದರು. ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರೂ

ಹೋರಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರು.
ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗಾಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಲಾಯಿತು. 16 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ
ಎದುರಾಳಿಯ ತಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಅವರ ಪಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ತಿವಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಬಿದ್ದರು. ಆದಕಾರಣವೇ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ “ಹರಿತ ಕತಿ್ತಯ ಹೊಲ”
ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದೆ. 17 ಆ ದಿನ
ಘೋರವಾದ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಅಸಾಹೇಲನನು್ನ ಅಬೆ್ನೕರನು ಕೊಲು್ಲವನು
18 ಚೆರೂಯಳಿಗೆ ಯೋವಾಬ್, ಅಬೀಷೈ ಮತು್ತ ಅಸಾಹೇಲ್

ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅಸಾಹೇಲನು ವೇಗದ ಓಟಗಾರ. ಅವನು ಕಾಡಿನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ
ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು. 19 ಅಸಾಹೇಲನು ಯಾವ
ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಬೆ್ನೕರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. 20

ಅಬೆ್ನೕರನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ, “ನೀನು ಅಸಾಹೇಲನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

“ಹೌದು” ಎಂದು ಅಸಾಹೇಲನು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಯಿರುವ
ಆಯುಧವನು್ನ ನಿನಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಅಸಾಹೇಲನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

22 ಅಬೆ್ನೕರನು ಮತೆ್ತ ಅಸಾಹೇಲನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಬರಬೇಡ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಯೋವಾಬನ ಮುಖವನು್ನ
ನಾನು ಮತೆ್ತ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೂ ಅಸಾಹೇಲನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡೇ
ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೆ್ನೕರನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಅಸಾಹೇಲನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದನು. ಆ
ಬಜಿರ್ಯು ಅಸಾಹೇಲನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಅವನ ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಹಾಯು್ದ ಬಂದಿತು. ಅಸಾಹೇಲನು ಕೂಡಲೇ
ಅಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.

ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಯೋವಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು

ಅಸಾಹೇಲನ ದೇಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಜನರು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತರು. 24 ಆದರೆ ಯೋವಾಬ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀಷೈ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದರು. ಅವರು
“ಅಮಾ್ಮ” ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದನು.
(ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗೀಯದ
ಎದುರಿಗಿರುವುದೇ “ಅಮಾ್ಮ” ಬೆಟ್ಟ.) 25 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರೆಲ್ಲರು ಅಬೆ್ನೕರನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಂತರು.

26 ಅಬೆ್ನೕರನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ? ಇದು ಹಗೆತನದಲಿ್ಲ
ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ತಮ್ಮ
ಸೋದರರನೆ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

27 ಆಗ ಯೋವಾಬನು, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತನೆ್ನೕ ಆಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನಾಣೆಗೂ ಜನರು ನಾಳೆ
ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸೋದರರನೆ್ನೕ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆಗ ಯೋವಾಬನು
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಅವನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

29 ಅಬೆ್ನೕರನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಅರಾಬಾ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ, ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು.

30 ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ನಂತರ ಯೋವಾಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ದಾವೀದನ ಭಟರಲಿ್ಲ ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಮಂದಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಸಾಹೇಲನು ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ
ಅಬೆ್ನೕರನ ಹಿಂಬಾಲಕರೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಗುಂಪಿನವರೂ
ಆದ ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ಜನರನು್ನ ದಾವೀದನ ಭಟರು ಕೊಂದಿದ್ದರು.
32 ದಾವೀದನ ಭಟರು ಅಸಾಹೇಲನ ಶವವನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ತಂದು, ಅವನ ತಂದೆಯ ಶ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ರಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಹೆಬೊ್ರೕನನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಯಿತು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದವರ ಮಧೆ್ಯ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ

ಸೌಲನ ವಂಶದವರ ಮತು್ತ ದಾವೀದನ ವಂಶದವರ ಮಧೆ್ಯ
ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ದಾವೀದನು
ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಸೌಲನ ವಂಶವು

ದುಬರ್ಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದತು.

ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
2 ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಅಮೊ್ನೕನನು ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳು ಅಮೊ್ನೕನನ ತಾಯಿ.
3 ಕಿಲಾಬನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ನಾಬಾಲನ
ವಿಧವೆಯಾದ ಅಬೀಗೈಲಳು ಕಿಲಾಬನ ತಾಯಿ.
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ. ಗೆಷೂರಿನ ರಾಜ ತಲೆ್ಮೖನ
ಮಗಳಾದ ಮಾಕಳು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತಾಯಿ.
4 ಅದೋನೀಯನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗ. ಹಗಿ್ಗೕತಳು
ಅದೋನೀಯನ ತಾಯಿ. ಶೆಫಟ್ಯನು
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ಐದನೆಯ ಮಗ. ಅಬೀಟಲಳು ಶೆಫಟ್ಯನ ತಾಯಿ.
5 ಇತಾ್ರಮನು ಆರನೆಯ ಮಗ. ದಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಎಗ್ಲಳು ಇತಾ್ರಮನ ತಾಯಿ.

ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರುಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಅಬೆ್ನೕರನು ದಾವೀದನ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು
6 ಸೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧವು

ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಸೌಲನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾದನು.
7 ಸೌಲನಿಗೆ ರಿಚ್ಪಳೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ದಾಸಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು. ರಿಚ್ಪಳು ಅಯಾಹನ ಮಗಳು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವಕಿಯೊಡನೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅಬೆ್ನೕರನು, “ನಾನು ಸೌಲನಿಗೂ ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದೆ್ದನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವನಿಂದ ನೀನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಯೆಹೂದಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೊ್ರೕಹಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ
ನಾನು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 9

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಸೌಲನ
ವಂಶದವರಿಂದ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೂ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ದಾವೀದನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ದಾನಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಆಳುತಾ್ತನೆ. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
ದೇವರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟನು.

12 ಅಬೆ್ನೕರನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಯಾರು ಆಳಬೇಕೆಂಬದು ನಿನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯ? ನನೊ್ನಡನೆ
ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನೀನು ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು, “ಒಳೆ್ಳಯದು! ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತರುವ ತನಕ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತು್ತ. ಅವಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ನೂರು ಜನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು, ಲಯಿಷನ ಮಗನಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಕರೆತರುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
16 ಮೀಕಲಳ ಗಂಡನಾದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನೂ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ
ಬಂದನು. ಮೀಕಲಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ
ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅಬೆ್ನೕರನು, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು” ಎಂದು ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

17 ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ದಾವೀದನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನೀವು
ಕಾಯುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ಅದನು್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿರಿ! ಯೆಹೋವನು
ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ, ‘ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದಲೂ ಬೇರೆಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

19 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ವಂಶದವರಿಗೂ ಅವನು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಮಾತುಗಳು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಾತುಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವು.

20 ನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದು
ತಂದನು. ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೂ ದಾವೀದನು
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದನು.

21 ಅಬೆ್ನೕರನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ನಾನು ಹೋಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತೆ್ತೕನೆ;
ನಂತರ ಅವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ನೕರನು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋದನು.

ಅಬೆ್ನೕರನ ಮರಣ
22 ಯೋವಾಬನೂ ದಾವೀದನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ

ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಶತು್ರಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಅನೇಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳು ಅವರ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವು. ದಾವೀದನು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಆಗಲೇ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಯೋವಾಬನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 23

ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದನು.
ಸೈನಿಕರು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

24 ಯೋವಾಬನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು?
ಅಬೆ್ನೕರನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಯಾಕೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ? 25 ಅಬೆ್ನೕರನು ನೇರನ ಮಗನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದನು. ನೀನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಬಂದಿದ್ದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಸಿರಾ
ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆತರಲು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ದೂತರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಈ ಸಂಗತಿಯು
ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದಾಗ,
ಯೋವಾಬನು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಯೋವಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನ
ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಹಿಂದೆ, ಅಬೆ್ನೕರನು
ಯೋವಾಬನ ಸೋದರನಾದ ಅಸಾಹೇಲನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋವಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಂದನು.

ದಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದನು
28 ತರುವಾಯ ದಾವೀದನಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯಿತು. ದಾವೀದನು,

“ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ ನಾನಾಗಲಿ ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ. 29

ಯೋವಾಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರು ಇದಕೆ್ಕ ಜವಾಬಾ್ದರರು.
ಅವನ ವಂಶದವರನು್ನ ಇದಕಾ್ಕಗಿ ದೂಷಿಸಬೇಕು. ಯೋವಾಬನ
ವಂಶಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ. ಅವನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು, ಊರುಗೋಲು ಬಳಸುವವರು. ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಾಯುವವರು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವರು ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

30 ಅಸಾಹೇಲನನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಹೇಲನ ಸಹೋದರರಾದ
ಯೋವಾಬ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಂದರು.

31 ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ
ಶೋಕಸೂಚಕ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗಾಗಿ
ಶೋಕಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನೂ
ಶವಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಬೆ್ನೕರನ ಸಮಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನೂ ಇತರ ಜನರೂ ಗೋಳಾಡಿದರು.

33 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗಾಗಿ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ
ಹಾಡಿದನು:
“ಅಬೆ್ನೕರನು ಮೂಖರ್ ಅಪರಾಧಿಯಂತೆ ಸತ್ತನೇ?

34 ಅಬೆ್ನೕರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಟಜನರೆದುರು ನೀನು ಬಿದೆ್ದಯಲ್ಲ, ನೀನು ಬಿದು್ದ ಸತೆ್ತಯಲ್ಲ.”
ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಬೆ್ನೕರನಿಗಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಗೋಳಾಡಿದರು. 35

ಅಂದು ಹೊತು್ತ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಊಟ
ಮಾಡುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು, “ಸೂಯರ್ನು
ಮುಳುಗುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ ಇತರ
ಆಹಾರವನಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದರೆ, ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ ಅಥವಾ
ನನಗೆ ಕೇಡು ಬರಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. 36 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. 37 ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

38 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂದು
ಮಹಾಪುರುಷನಾದ ನಾಯಕನೊಬ್ಬನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ
ತಿಳಿದಿದೆ. 39 ನಾನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದ
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ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಚೆರೂಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಇವರು ನನಗೆ
ಬಹಳ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೌಲನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಾಣ ಮತು್ತ ರೇಕಾಬ್

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನು ಸತ್ತನೆಂಬುದು ಸೌಲನ
ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡರು. 2 ಬಾಣ

ಮತು್ತ ರೇಕಾಬ್ ಎಂಬವರು ಸೌಲನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ,
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೋತಿನವನಾದ
ರಿಮೊ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಬೇರೋತ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. 3

ಬೇರೋತಿನ ಜನರು ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು
ಇವತಿ್ತನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದರೆ.

4 ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಬಂದಾಗ ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನಿಗೆ ಐದು
ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ ಸಾಕುತಿ್ತದ್ದ ದಾದಿಯು ಭಯಪಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಓಡತೊಡಗಿದಳು. ಆ ದಾದಿಯು
ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನು
ಅವಳ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ
ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾದವು. ಈ
ಮಗನ ಹೆಸರೇ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್.

5 ಬೇರೋತಿನ ರಿಮೊ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಾಣನು ಮತು್ತ
ರೇಕಾಬನು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಮನೆಗೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 6

ಬಾಣನು ಮತು್ತ ರೇಕಾಬನು ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಂತೆ
ಮನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮಲಗುವ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ರೇಕಾಬನು ಮತು್ತ
ಬಾಣನು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ 8 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದು ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ರೇಕಾಬನು ಮತು್ತ ಬಾಣನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಸೌಲನ
ಮಗನೂ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವೂ ಅದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯು ಇಲಿ್ಲದೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ನಿನಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದಿನ ಸೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಲವನೂ್ನ ದಂಡಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

9 ದಾವೀದನು ರಿಮೊ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇಕಾಬನಿಗೂ ಅವನ
ಸೋದರನಾದ ಬಾಣನಿಗೂ, “ಯೆಹೋವನಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ಆತನು
ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಒಮೆ್ಮ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಾನು ಶುಭ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನನಗೆ ತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿದನು. ಅವನು, ‘ನೋಡು, ಸೌಲನು ಸತ್ತನು’ ಎಂದು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಕೊಂದೆನು. 11 ದುಷ್ಟರಾದ ನೀವು
ಇಂದು ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸ್ವಂತ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ
ನಾನು ಕೊಂದು ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

12 ದಾವೀದನು, ರೇಕಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಬಾಣನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಯುವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಯುವಕರು ರೇಕಾಬನ ಮತು್ತ
ಬಾಣನ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕೊಳದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ನೇತುಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಾವೀದನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವರು

ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರೆಲಾ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವೆಲಾ್ಲ ಒಂದೇ
ಕುಲದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 2 ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಸೌಲನು

ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದಗಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದವನು
ನೀನೇ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕನೂ ಪಾಲಕನೂ ಆಗಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದರು.

3 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ
ನಾಯಕರೂ ಬಂದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ನಾಯಕರು ದಾವೀದನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.

4 ದಾವೀದನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಆಳಿದನು. 5 ಅವನು ಏಳು ವಷರ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಆಳಿದನು. ಅವನು
ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳಿದನು.

ದಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವನು
6 ದಾವೀದನು ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. (ಯೆಬೂಸಿಯರು ಆ ದೇಶದ
ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು.) ಯೆಬೂಸಿಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು
ನಮ್ಮ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರಲಾಗದು. ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ಸಹ
ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. (ದಾವೀದನು ಅವರ
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಈ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರು. 7 ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಚೀಯೋನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಕೋಟೆಗೆ ದಾವೀದ ನಗರವೆಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು.)

8 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಂದು, “ನೀವು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಜಲಮಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಶತು್ರಗಳಾದ
ಕುಂಟರು ಮತು್ತ ಕುರುಡರನು್ನ ಎದುರಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ “ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ಬರಲಾಗದು” ಎಂಬ ನಾಣು್ಣಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು.

9 ದಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಕೋಟೆಗೆ
“ದಾವೀದನ ನಗರ”ವೆಂದು ಕರೆದನು. ದಾವೀದನು ಮಿಲೊ್ಲೕವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
10 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

11 ತೂರಿನ ರಾಜನಾದ ಹೀರಾಮನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀರಾಮನು ದೇವದಾರು
ಮರಗಳನು್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವ
ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 12 ಯೆಹೋವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಆತನು ತನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆಂತಲೂ
ದಾವೀದನು ಇದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

13 ದಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ದಾವೀದನಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಪತಿ್ನಯರೂ
ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 14 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋಬಾಬ್, ನಾತಾನ್,
ಸೊಲೊಮೋನ್, 15 ಇಬಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ನೆಫೆಗ್, ಯಾಫೀಯ,
16 ಎಲೀಷಾಮ, ಎಲಾ್ಯದ, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು
17 ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಾವೀದನನು್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲ
ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಕೋಟೆಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ರೆಫಾಯೀಮ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

19 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ನಾನು ಹೋಗಬಹುದೇ? ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ದಾವೀದನು ಬಾಳ್ಪೆರಾಚೀಮ್ಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು,
“ಕಟೆ್ಟಯೊಡೆದ ಪ್ರವಾಹವು ನುಗಿ್ಗ ನಾಶಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಬಾಳ್ಪೆರಾಚೀಮ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಬಾಳ್ಪೆರಾಚೀಮ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ದಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೆ್ತ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದು
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

23 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಈ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
ಅವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಸಮೀಪಿಸು. ಬಾಲಾ್ಯಮ್ ಮರಗಳಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಿಂದ
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ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು. 24 ಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ
ನೀನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಿಂದ ಕಾಯರ್ನಿರತನಾಗು. ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದನು.
ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗೆಬದಿಂದ ಗೆಜೆರಿನವರೆಗೆ
ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದನು.

ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ದಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಬಾಳಾ

ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದದ ಬಾಳಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಬಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಪೀಠದಂತಿತು್ತ. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು.
ಯೆಹೋವನು ರಾಜನಂತೆ ದೂತರ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದನು. 3

ದಾವೀದನ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊಸಬಂಡಿಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಅಬೀನಾದಾಬನ
ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದರು.
ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಉಜ್ಜನೂ ಅಹಿಯೋವನೂ ಆ
ಬಂಡಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದರು.

4 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ
ಬಂಡಿಯನು್ನ ತರುವಾಗ ಉಜ್ಜನೂ ಅಹಿಯೋವನೂ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ.
ಉಜ್ಜನೂ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ
ಅಹಿಯೋವನು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ದಾವೀದನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಕಿನ್ನರಿ, ದಮ್ಮಡಿ, ಝಲ್ಲರಿ, ತಾಳಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೃತ್ಯಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ದಾವೀದನ ಜನರು
ನಾಕೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಹಸುಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು ಹಾಗೂ
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ.
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೀಳದಂತೆ ಉಜ್ಜನು ಹಿಡಿದನು. 7

ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಉಜ್ಜನು ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸದೆ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟಿ್ಟಗೆಯ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ
ಉಜ್ಜನು ಸತ್ತನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ
ದಾವೀದನು ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ದಾವೀದನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
“ಪೆರೆಚುಜಾ್ಜ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ
“ಪೆರೆಚುಜಾ್ಜ” ಎಂದೇ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.

9 ಅಂದು ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, “ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು 10 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದಾವೀದ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಗತ್ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 11

ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ
ಕಾಲ ಇತು್ತ. ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 ತರುವಾಯ ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು
ಹೋಗಿ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಂದನು. 13 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತ್ತವರು ಆರು ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ನಡೆದು ನಿಂತಾಗ ದಾವೀದನು ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
14 ಆಗ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ
ನತಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಏಫೋದನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.

15 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತರುವಾಗ
ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು; ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದರು. 16 ಸೌಲನ
ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದಿತು. ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜಿಗಿಯುತಾ್ತ
ಕುಣಿದಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಮೀಕಲಳು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ದಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು; ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಮೂಖರ್ನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಳು.

17 ದಾವೀದನು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡಾರವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು, ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

18 ಬಳಿಕ, ದಾವೀದನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 19 ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಒಣಗಿದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಒಂದು ತುಂಡು
ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು.

ಮೀಕಲಳು ದಾವೀದನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು
20 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು

ಹೋದನು. ಆದರೆ ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು ಅವನನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನು ಈ ದಿನ ತನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ! ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನೆ್ನಲ್ಲ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಖರ್ನಂತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ
ಮತು್ತ ದಾಸಿಯರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು
ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದಳು.

21 ಆಗ ದಾವೀದನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಯಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಣಿದಾಡಿದೆನು. 22 ಆತನ ಮುಂದೆ ಇನೂ್ನ ಹೀನವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಾನು ಕಡೆಗಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಹುಶಃ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ
ನೀನು ಯಾವ ದಾಸಿಯರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದೆಯೋ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಳು.
ಅವಳು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದಳು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ದಾವೀದನ ಅಪೇಕ್ಷೆ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. 2 ಆಗ

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನಿಗೆ, “ನೋಡು,
ನಾನು ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವೈಭವದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ನಾತಾನನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಏನನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೋ ಅದನು್ನ ಮಾಡು; ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದರೆ ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ನಾತಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:
5 “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು: ‘ನನ್ನ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನಲ್ಲ. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊರತಂದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು. ಗುಡಾರವೇ ನನ್ನ
ಆಲಯವಾಗಿತು್ತ. 7 ನನಗಾಗಿ ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಆಲಯ
ಕಟು್ಟವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯಾವ ಕುಲದವರನಾ್ನಗಲಿ ನಾನು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು.
8 “ನೀನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು:
‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕರೆತಂದೆನು. 9 ನೀನು ಹೋದ
ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಲೋಕದ ಇತರ ಮಹಾಪುರುಷರಂತೆಯೇ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. 10 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ವಾಸಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು
ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ದುಷ್ಟಜನರು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಅದು ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶತು್ರ ಭಯವಿಲ್ಲದಂತೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ರಾಜರುಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

2 ಸಮುವೇಲನು 5:24 221 2 ಸಮುವೇಲನು 7:10
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12 “‘ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುತಿ್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13

ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14

ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು; ಅವನು ನನಗೆ
ಮಗನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇತರ ಜನರ
ಮೂಲಕ ನಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರೇ ನನ್ನ
ಚಾವಟಿಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 15 ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಕರುಣಾಶ್ರಯದಲಿ್ಲರುವನು. ಸೌಲನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ದಯೆಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ಸೌಲನನು್ನ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ
ನಾನು ದೂರ ತಳಿ್ಳದೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.’”

17 ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು
18 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು,
“ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ ಕುಲ
ಎಷ್ಟರದು? ನೀನು ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ಇಷು್ಟ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ? 19 ನಾನು ಕೇವಲ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಇದೇ ರೀತಿಯ ದಯಾಪರವಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿರುವೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನರಪಾ್ರಣಿಯಾದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಂಥ
ಮಹತಾ್ತದ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ? 20 ನಾನು ನಿನಗೆ ಇನೆ್ನೕನು
ಹೇಳಲಿ? ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ? ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 21 ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿರುವೆ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. 22 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನೇ ದೊಡ್ಡವನು; ನಿನ್ನ
ಸಮಾನರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
23 “ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಂಥವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನರು. ಅವರು
ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು
ಹೊರತಂದು ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದ
ಮತು್ತ ಮಹತಾ್ತದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗಾಗಿ ದೇವರಾದೆ.
25 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತನಾಡಿರುವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನೀನು ನನ್ನ ಕುಲದ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ನೀನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡು. 26 ಆಗ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರು ಎಂದೆಂದೂ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು!’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ‘ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು
ನಿನ್ನ ಸನಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
27 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರುವೆ. ‘ನಾನು ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. ಆ
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಈ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು
ಸತ್ಯವಾದವು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. 29 ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ದಾವೀದನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ

ತರುವಾಯ, ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಬಹುವಿಸಾ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯನು್ನ

ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರನು್ನ ಸಹ
ದಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಮಲಗಿಸಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು; ಆದರೆ
ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನ ಗಂಡಸರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದನು.
ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಾದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

3 ಹದದೆಜೆರನು ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಹಾಗೂ ಚೋಬದ ರಾಜ.
ದಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 4 ಹದದೆಜೆರನಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಅಶ್ವಪಡೆಗಳನೂ್ನ ದಾವೀದನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳು ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸಹ ಪಡೆದನು. ದಾವೀದನು ಒಂದು ನೂರು ರಥದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕುಂಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

5 ಚೋಬದ ರಾಜನಾದ ಹದದೆಜೆರನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ದಮಸ್ಕದ
ಅರಾಮ್ಯರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ
ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 6 ಬಳಿಕ ದಾವೀದನು ದಮಸ್ಕದ
ಅರಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರು
ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಾದರು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು.
ದಾವೀದನು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜಯವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು.

7 ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿನ್ನದ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ದಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ದಾವೀದನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದನು. 8 ಹದದೆಜೆರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರಗಳಾದ
ಬೆಟಹ ಮತು್ತ ಬೇರೋತೈಗಳಿಂದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಅನೇಕಾನೇಕ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದಾವೀದನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

9 ಹದದೆಜೆರನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ದಾವೀದನು ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ
ವತರ್ಮಾನವು ಹಮಾತಿನ ರಾಜನಾದ ತೋವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 10

ಆಗ ತೋವಿಯು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನನು್ನ ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೋರಾಮನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. (ಈ
ಮೊದಲು ಹದದೆಜೆರನು ತೋವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.) ಯೋರಾಮನು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಹಿತಾ್ತಳೆಯಿಂದ
ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದಿದ್ದನು. 11 ದಾವೀದನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಅನ್ಯದೇಶಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಚಿನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. 12 ಆತನು
ಸೋಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಅರಾಮ್, ಮೋವಾಬ್,
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಮತು್ತ ಅಮಾಲೇಕ್ಯ. ಚೋಬದ
ರಾಜನಾದ ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ಸಹ ದಾವೀದನು
ಸೋಲಿಸಿದನು. 13 ದಾವೀದನು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು
ಸಾವಿರ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. 14 ದಾವೀದನು
ಎದೋಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಕಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
ಎದೋಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಾದರು. ದಾವೀದನು
ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜಯವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು.

ದಾವೀದನ ರಾಜಾ್ಯಡಳಿತ
15 ದಾವೀದನು ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು. ದಾವೀದನು

ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ಮತು್ತ ಸರಿಯಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು ಅವನ
ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. 17 ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನೂ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸೆರಾಯನು
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿದ್ದನು. 18 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗ
ಬೆನಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರು ಎಂಬ ಕಾವಲು
ದಂಡುಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ದಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು ತೋರಿದ ಅನುಕಂಪ

ದಾವೀದನು, “ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದಿರುವರೇ? ಯೋನಾತಾನನಿಗೋಸ್ಕರ
ನಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.

2 ಸಮುವೇಲನು 7:12 222 2 ಸಮುವೇಲನು 8:18
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2 ಸೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ಚೀಬ
ಎಂಬವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಚೀಬನನು್ನ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಚೀಬನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಚೀಬನು, “ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನು ನಾನೇ” ಎಂದನು.
3 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಯಾವ

ವ್ಯಕಿ್ತಯಾದರೂ ಉಳಿದಿರುವನೇ? ನಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಚೀಬನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೋನಾತಾನನ
ಮಗನೊಬ್ಬನು ಇನೂ್ನ ಇದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು
ಕುಂಟಾಗಿವೆ” ಎಂದನು.

4 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಚೀಬನಿಗೆ, “ಅವನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಚೀಬನು ರಾಜನಿಗೆ, “ಅವನು ಲೋದೆಬಾರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.

5 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಲೋದೆಬಾರಿನಲಿ್ಲ
ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಮನೆಯಿಂದ
ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
6 ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ದಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು.

ದಾವೀದನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ” ಎಂದನು.
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ”

ಎಂದನು.
7 ದಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನಗೆ

ದಯತೋರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೋನಾತಾನನ ಸಲುವಾಗಿ
ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜನಾದ ಸೌಲನ
ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಬಹಳ
ದಯಾಪರನಾಗಿರುವೆ, ನಾನು ಸತ್ತ ನಾಯಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೇನಲ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನನು್ನ
ಕರೆದು, “ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 10 ನೀನು
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗಾಗಿ ಇದನು್ನ ಮಾಡಲಿ.
ನೀನು ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಸುಗಿ್ಗಮಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಚೀಬನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರೂ. 11 ಚೀಬನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ರಾಜನಾದ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಂತೆ, ದಾವೀದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12

ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಮೀಕನೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿದ್ದನು. ಚೀಬನ
ಕುಟುಂಬದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕರಾದರು. 13

ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದವು.
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಅವನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಾಜನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ದಾವೀದನ ಜನರಿಗೆ ಹಾನೂನನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದು್ದ

ತರುವಾಯ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಾಜನಾದ ನಾಹಾಷನು
ಸತ್ತನು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಹಾನೂನನು
ರಾಜನಾದನು. 2 ದಾವೀದನು, “ನಾಹಾಷನು ನನಗೆ

ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ
ಸಾವಿನಿಂದ ಶೋಕತಪ್ತನಾಗಿರುವ ಹಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 3

ಆದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಹಾನೂನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಗೌರವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವನೆಂದು ನೀನು
ಭಾವಿಸಿರುತಿ್ತಯಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ನಗರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದಾವೀದನು
ಈ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾನೂನನು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರ
ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿದನು. ಅವರ ನಡುವಿನ
ಕೆಳಭಾಗವು ಕಾಣುವಂತೆ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು, ನಂತರ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 ಅವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದ
ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡಗಳು
ಮತೆ್ತ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಜೆರಿಕೊವಿನಲಿ್ಲ ಇರಿ. ಅನಂತರ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
6 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ತಾವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಶತು್ರಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಹಣಕೊಟು್ಟ
ಬೇತ್ರೆಹೋಬ್ ಮತು್ತ ಚೋಬಾಗಳಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರ
ಇಪ್ಪತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭೂದಳವನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಮಾಕಾದ ರಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಹಾಗೂ ಟೋಬ್ನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

7 ಇದು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶೂರ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು
ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. ಚೋಬಾ ಮತು್ತ ರೆಹೋಬ್ಗಳ
ಅರಾಮ್ಯರು, ಟೋಬ್ ಮತು್ತ ಮಾಕಾದ ಜನರು ಯುದ್ಧರಂಗದಲಿ್ಲ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

9 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ಯೋವಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 10 ಬಳಿಕ
ಯೋವಾಬನು ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಬೀಷೈಯ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಯೋವಾಬನು ಅಬೀಷೈಗೆ, “ಅರಾಮ್ಯರು
ನನಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ನಿನಗೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಕಂಡು
ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿರು.
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಗರಗಳಿಗಾಗಿ
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೋರಾಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಸರಿಯೆನಿಸುವುದನು್ನ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ನಂತರ ಯೋವಾಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅರಾಮ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಯೋವಾಬ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅರಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋದರು. 14 ಅರಾಮ್ಯರು
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು
ಅಬೀಷೈಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

ಯೋವಾಬನು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು.

ಅರಾಮ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು
15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆಂಬುದನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 16 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಕರೆತರಲು
ಹದದೆಜೆರನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಅರಾಮ್ಯರು
ಹೇಲಾಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಹದದೆಜೆರನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಶೋಬಕನು
ಅವರ ನಾಯಕನಾದನು.

17 ಈ ವಿಷಯವು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಹೇಲಾಮಿಗೆ ಹೋದನು.

ಅಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. 18

ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ದಾವೀದನು ಅರಾಮ್ಯರ ಏಳು
ನೂರು ಮಂದಿ ರಥದ ಸಾರಥಿಯರನೂ್ನ ನಲವತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ರಾಹುತರನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ
ಶೋಬಕನನು್ನ ಸಹ ದಾವೀದನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

2 ಸಮುವೇಲನು 9:2 223 2 ಸಮುವೇಲನು 10:18
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19 ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದುದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ
ಸೇವಕರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಅರಾಮ್ಯರು ಭಯಗೊಂಡರು.

ದಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದು್ದ

ವಸಂತಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ
ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ
ಅವನ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನೂ್ನ

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೋವಾಬನ ಸೈನ್ಯವು ರಬ್ಬಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿತು.

ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
2 ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ
ಅರಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ದಾವೀದನು ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಸಾ್ನನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವಳು ಅತ್ಯಂತ
ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದಳು. 3 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು, “ಅವಳು
ಎಲೀಯಾಮನ ಮಗಳಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು. ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನ
ಹೆಂಡತಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ದಾವೀದನು ತನಗಾಗಿ ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವಳು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು
ಅವಳೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ತನ್ನ ಮಾಸಿಕ
ಮುಟು್ಟ ನಿಂತಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ
ಸಾ್ನನಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 5 ಬಳಿಕ ಬತೆ್ಷಬೆ
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು. ಅವಳು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನಾನು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು
6 ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನನು್ನ

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೋವಾಬನು ಊರೀಯನನು್ನ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಊರೀಯನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ದಾವೀದನು ಊರೀಯನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋವಾಬನು
ಹೇಗಿದಾ್ದನೆ? ಸೈನಿಕರು ಹೇಗಿದಾ್ದರೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ನಂತರ ದಾವೀದನು ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆ” ಎಂದನು.

ಊರೀಯನು ರಾಜನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
ಊರೀಯನಿಗೆ ರಾಜನು ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9

ಆದರೆ ಊರೀಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಮನೆಯ
ಹೊರಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ರಾಜನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದನು. 10

ಸೇವಕರು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಊರಿಯನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ದಾವೀದನು, “ನೀನು ದೀಘರ್ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆ.
ನೀನು ಏಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಊರೀಯನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

11 ಊರೀಯನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರೂ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದರೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೋವಾಬನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ರಾಜನ ಸೇವಕರು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಪತಿ್ನಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ನಿನಾ್ನಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ಇಂಥದನು್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ದಾವೀದನು ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ನಾಳೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಊರೀಯನು ಅಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅಂದರೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13 ಆಗ ದಾವೀದನು ತನ್ನನು್ನ ಬಂದು ಕಾಣುವಂತೆ
ಊರೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಊರೀಯನು
ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದು ಊಟ ಮಾಡಿದನು. ದಾವೀದನು
ಊರೀಯನನು್ನ ಮತ್ತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಊರೀಯನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಸಂಜೆ ರಾಜನ ಮನೆಯ
ಹೊರಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಲು ಹೋದನು.

ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ದಾವೀದನ ಉಪಾಯ
14 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಒಂದು

ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು. ದಾವೀದನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಊರೀಯನ
ಕೈಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 15 ದಾವೀದನು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ,

“ಯುದ್ಧವು ಹೆಚು್ಚ ಭೀಕರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಡೆ ಊರೀಯನನು್ನ
ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು.

16 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಎಲಿ್ಲರುವರೆಂಬುದನು್ನ ಯೋವಾಬನು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಲು ಊರೀಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ಯೋವಾಬನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಆ ನಗರದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ದಾವೀದನ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ಊರೀಯನೂ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.

18 ಅನಂತರ ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆದು, “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಿವರಗಳನು್ನ
ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 19 ನೀನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 20

ರಾಜನು ತಳಮಳಗೊಂಡು, ‘ಯೋವಾಬನ ಸೈನ್ಯವು
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಹೋಯಿತು?
ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು, ಕೆಳಗಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ. 21 ಯೆರುಬೆ್ಬಷೆತನ ಮಗನಾದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಯಾರು ಕೊಂದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ?
ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಎಸೆದವಳು ತೇಬೇಚಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಲ್ಲವೇ? ನೀವು
ಗೋಡೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಹೋದಿರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ
ನೀನು, ‘ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಊರೀಯನು ಸಹ
ಸತು್ತಹೋದನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

22 ಯೋವಾಬನು ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಂದೇಶಕನು
ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಸಂದೇಶಕನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
“ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ನಗರದ
ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 24 ನಗರದ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನು್ನ
ಎಸೆದರು. ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕ ಊರೀಯನೂ ಸಹ ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ದಾವೀದನು ಸಂದೇಶಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೋವಾಬನಿಗೆ:
‘ಇದರಿಂದ ನೀನು ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಒಂದೇ ಖಡ್ಗವು ಈ ಹೊತು್ತ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಇನೊ್ನಂದು ದಿನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.
ರಬ್ಬ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡು. ಆಗ ನೀನು
ನಗರವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವೆ!’ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯೋವಾಬನನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು
26 ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಊರೀಯನು ಸತ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು

ಬತೆ್ಷಬೆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದಳು. 27 ಅವಳು ತನ್ನ ಶೋಕಕಾಲವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ, ಅವಳನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ದಾವೀದನು ಸೇವಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವಳು ದಾವೀದನ ಪತಿ್ನಯಾದಳು. ಅವಳು
ದಾವೀದನಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು.
ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದುಃಖವನು್ನಂಟುಮಾಡಿತು.

ನಾತಾನನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ನಾತಾನನನು್ನ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಒಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು

ಶಿ್ರೕಮಂತ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತೀರಾ ಬಡವ. 2 ಶಿ್ರೕಮಂತನ
ಹತಿ್ತರ ಅನೇಕ ಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ದನಗಳು ಇದ್ದವು. 3 ಆದರೆ
ಬಡವನ ಹತಿ್ತರ ಅವನೇ ತಂದ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಹೊರತಾಗಿ
ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಬಹು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಆ
ಬಡವನು ಸಾಕಿದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿಮರಿಯೂ
ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಡವನ ಊಟವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನತಿ್ತತು್ತ.
ಅವನ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ
ಎದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಮಲಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಕುರಿಮರಿಯು ಬಡವನಿಗೆ ಮಗಳಂತೆಯೇ ಇತು್ತ.

4 “ಆಗ ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಬಂದನು.
ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು.
ಆದರೆ ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುರಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ದನಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತನು ಆ ಬಡವನಿಂದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯಸಿ ತನ್ನ
ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಸಮುವೇಲನು 10:19 224 2 ಸಮುವೇಲನು 12:4
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5 ದಾವೀದನು ಶಿ್ರೕಮಂತನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಅವನು ನಾತಾನನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಆಣೆಯಾಗಿ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು! 6 ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಕುರಿಮರಿಯ ಬೆಲೆಯ
ನಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಪಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದನು
7 ಆಗ ನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನೀನೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ! ಇಸೆ್ರೕಲರ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದವನು ನಾನೇ. ಸೌಲನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ನಾನೇ. 8 ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ
ಪತಿ್ನಯರನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ. ಅದು ಸಾಲದು
ಎನು್ನವಂತೆ, ನಾನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚನದನೂ್ನ ನೀಡಿದೆನು. 9 ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ? ಆತನು ತಪೆ್ಪಂದು
ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ಊರೀಯನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದೆ. ಅವನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ
ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ನೀನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದೆ. 10 ನೀನು ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸದಾ
ಹಿಡಿದಿರುವುದು.’

11 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ನಾನು ನಿನಗೆ
ತೊಂದರೆಯನು್ನಂಟುಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ
ಈ ತೊಂದರೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ತೀರ ಹತಿ್ತರನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುತಾ್ತನೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 12 ನೀನು ಬತೆ್ಷಬೆಳೊಂದಿಗೆ ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ಮಲಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಮಾತೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ದಾವೀದನು ನಾತಾನನಿಗೆ, “ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆನು” ಎಂದನು.

ನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೆಚು್ಚ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಗು ಈ
ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದ ಮತು್ತ ಬತೆ್ಷಬೆಳ ಮಗುವಿನ ಮರಣ
15 ನಾತಾನನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ದಾವೀದನಿಗೆ ಊರೀಯನ

ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ
ಕಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. 16 ದಾವೀದನು ಮಗುವಿಗಾಗಿ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು ರಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ನೆಲದ
ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.

17 ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತ್ತಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು
ಮೇಲೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
18 ಏಳನೆಯ ದಿನ ಆ ಮಗು ಸತಿ್ತತು. ಮಗು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಂಜಿದರು. ಅವರು, “ನೋಡಿ, ಮಗು
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಮಗುವು ಸತಿ್ತತೆಂದು ನಾವು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಬಹುಶಃ
ಅವನು ತನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

19 ಆದರೆ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ಗುಸುಗುಸು
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಮಗು ಸತಿ್ತದೆಯೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕರೆದು, “ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ಹೌದು, ಸತು್ತಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಸೇವಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
20 ಆಗ ದಾವೀದನು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ

ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ತಿನ್ನಲು ಏನನಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದನು. ಅವನ
ಸೇವಕರು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನು್ನ ಅವನು ತಿಂದನು.

21 ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಮಗುವು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದಗ ನೀನು
ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೋಳಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಮಗುವು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ನೀನು ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

22 ದಾವೀದನು, “ಮಗು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವಾಗ ನಾನು
ಊಟಮಾಡದೆ ಗೋಳಾಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ‘ಒಂದುವೇಳೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅನುಕಂಪವನು್ನ ತೋರಿ ಮಗುವನು್ನ
ಬದುಕಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 23 ಆದರೆ
ಈಗ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನೇಕೆ
ಉಪವಾಸಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮತೆ್ತ ನಾನು ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ! ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
24 ನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿ

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಮತೆ್ತ
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಯಿತು.
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 25

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ನಾತಾನನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಯೆದೀದ್ಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ರಬ್ಬವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
26 ಯೋವಾಬನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ರಬ್ಬಕೆ್ಕ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 27

ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನಾನು
ರಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನೀರಿರುವ ನಗರವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಈಗ ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದು ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕು. ನಾನು
ಈ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಇದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೋ. ಈ ನಗರವನು್ನ ನಾನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇದನು್ನ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಬೇಕಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

29 ಆಗ ದಾವೀದನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವನು ರಬ್ಬದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 30 ದಾವೀದನು ಅವರ ರಾಜನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೀರಿಟವು ಚಿನ್ನದೂ್ದ
ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಭಾರವುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿತು್ತ. ಆ ಕಿರೀಟದಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಅವರು ಆ ಕೀರಿಟವನು್ನ ದಾವೀದನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ದಾವೀದನು ಆ ನಗರದಿಂದ ಅನೇಕ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದನು.

31 ದಾವೀದನು ರಬ್ಬ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಹೊರದೂಡಿದನು.
ದಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಗರಗಸ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಗುದ್ದಲಿ ಮತು್ತ
ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಂದ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ನಗರಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಾವೀದನು ಇದೇ ರೀತಿ
ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾಮಾರಳನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದು್ದ

ದಾವೀದನಿಗೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ತಾಮಾರಳೆಂಬ ತಂಗಿಯಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಹಳ
ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ದಾವೀದನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಾದ

ಅಮೊ್ನೕನನು, 2 ತಾಮಾರಳನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದನು. ತಾಮಾರಳು
ಕನೆ್ಯಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲೂ
ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮೋಹದಲಿ್ಲಯೇ ಅಮೊ್ನೕನನು
ಬಲಹೀನನಾದನು.

3 ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೆ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾದಾಬನೆಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದನು. (ಶಿಮ್ಮನು ದಾವೀದನ ಸೋದರ.)
ಯೋನಾದಾಬನು ಬಹಳ ಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯ. 4

ಯೋನಾದಾಬನು ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೆ, “ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ನೀನು
ತೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ನೀನು ರಾಜನ ಮಗ, ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತಿನ್ನಲು
ಬಹಳ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತಿ್ತರುವುದು ಏಕೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅಮೊ್ನೕನನು ಯೋನಾದಾಬನಿಗೆ, “ನಾನು ತಾಮಾರಳನು್ನ
ಮೋಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಸೋದರನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಯೋನಾದಾಬನು ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ
ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೋ. ನೀನು ಕಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ ನಟಿಸು.
ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬರುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸೋದರಿಯಾದ ತಾಮಾರಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು, ನನಗೆ ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಲಿ. ಅವಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ
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ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಅವಳ
ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

6 ಅಮೊ್ನೕನನು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ಕಾಯಿಲೆಯವನಂತೆ
ನಟಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಅಮೊ್ನೕನನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಸೋದರಿಯಾದ ತಾಮಾರಳನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿರಿ. ನಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವಳು ನನಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಹಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಯಾರಿಸಲಿ. ಅವಳ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ನಾನು
ತಿನು್ನತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

7 ದಾವೀದನು ತಾಮಾರಳ ಮನೆಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸಂದೇಶಕರು ತಾಮಾರಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೋದರನಾದ
ಅಮೊ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನು್ನ
ತಯಾರಿಸು” ಎಂದರು.

8 ತಾಮಾರಳು ತನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದಳು. ಅಮೊ್ನೕನನು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು. ತಾಮಾರಳು
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಸಿ
ಅಮೊ್ನೕನನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಾದಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ನಾದಿದ
ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಳು. 9 ತಾಮಾರಳು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟಮಾಡುವ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು
ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿಸಿದಳು. ಆದರೆ
ಅಮೊ್ನೕನನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅಮೊ್ನೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ,
“ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ!” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಅಮೊ್ನೕನನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರು.

ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾಮಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದು್ದ
10 ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾಮಾರಳಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಒಳ ಕೋಣೆಗೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಿನು್ನತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

ತಾಮಾರಳು ತನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನಿದ್ದ ಒಳಕೋಣೆಗೆ
ಹೋದಳು. ಅವಳು ತಾನು ಮಾಡಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದಳು. 11

ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಅಮೊ್ನೕನನು ತಿನ್ನಲಿ ಎಂಬುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವಳು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾಮಾರಳನು್ನ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, “ತಂಗಿಯೇ,
ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ತಾಮಾರಳು ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೆ, “ಸೋದರನೇ ಬೇಡ! ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಾತ್ಕರಿಸದಿರು! ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಡೆಯಬಾರದು! ಅಪಮಾನಕರವಾದ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡ! 13 ನನಗಾದ ಈ ಕಳಂಕವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾನು
ತೊಡೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಅಪಮಾನಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀಚರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಂತೆ
ನೀನೂ ಆಗಿಬಿಡುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದಳು.

14 ಆದರೆ ತಾಮಾರಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅಮೊ್ನೕನನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತಾಮಾರಳಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆ
ಬಲಾತಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 15 ಅನಂತರ ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾಮಾರಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾನು ಅವಳನು್ನ ಮೊದಲು
ಮೋಹಿಸಿದುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅಮೊ್ನೕನನು
ತಾಮಾರಳಿಗೆ, “ಮೇಲೇಳು, ಹೊರಟುಹೋಗು!” ಎಂದನು.

16 ತಾಮಾರಳು ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದು ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಆದರೆ ಅಮೊ್ನೕನನು ತಾಮಾರಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 17

ಅಮೊ್ನೕನನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಈಗಲೇ ಈ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೂಕು!
ಅವಳು ಹೋದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗಹಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅಮೊ್ನೕನನ ಸೇವಕನು ತಾಮಾರಳನು್ನ ಹೊರನೂಕಿ ಅವಳು
ಹೋದ ನಂತರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗವನು್ನ ಹಾಕಿದನು.

ತಾಮಾರಳು ನಾನಾ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ರಾಜನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕನೆ್ಯಯರಾಗಿದಾ್ದಗ
ಇಂತಹ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ತಾಮಾರಳು
ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಳು; ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದಳು.

20 ತಾಮಾರಳ ಸೋದರನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತಾಮಾರಳಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲವೇ?
ಅಮೊ್ನೕನನು ನಿನ್ನ ಸೋದರ. ತಂಗಿಯೇ, ಈಗ ಸದ್ಯಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮನಿರು.
ಇದರಿಂದ ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತಾಮಾರಳು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದಳು.

21 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ವತರ್ಮಾನವು ತಿಳಿದು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 22 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಲಿ
ಏನನೂ್ನ ಅಮೊ್ನೕನನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಮೊ್ನೕನನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ
ತಾಮಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಪ್ರತೀಕಾರ
23 ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಕುರಿಗಳ

ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಬಾಳ್ಹಾಚೋರಿಗೆ
ಬಂದರು. ಇದನು್ನ ಬಂದು ನೋಡುವಂತೆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಆಹಾ್ವನವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 24 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಲು
ಕೆಲವು ಜನರು ಬರುತಾ್ತರೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ” ಎಂದನು.

25 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಮಗನೇ,
ನಾವೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ದಾವೀದನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ;
ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

26 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೀನು ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನೇಕೆ ಬರಬೇಕು?” ಎಂದನು.

27 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಕೊನೆಗೆ ದಾವೀದನು ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಮತು್ತ
ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಲು ಹೇಳಿದನು.

ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದು್ದ
28 ಆಗ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಜ್ಞೆ

ಮಾಡಿದನು: “ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರಿ. ಅವನು ಮತ್ತನಾಗಿ
ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮಗೆ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದಿರಷೆ್ಟೕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತರಾಗಿಯೂ
ಧೈಯರ್ವಂತರಾಗಿಯೂ ಇರಿ” ಎಂದನು.

29 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ
ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಇತರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನೆ್ನೕರಿ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಮೊ್ನೕನನ ಮರಣದ ಸುದಿ್ದಯು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು
30 ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ

ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ತಲುಪಿತು. “ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ರಾಜನ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು; ಒಬ್ಬ ಮಗನನೂ್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸುದಿ್ದ.

31 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ದಾವೀದನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನ ಸೇವಕರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡರು.

32 ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ
ಯೋನಾದಾಬನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಮೊ್ನೕನನು
ಮಾತ್ರ ಸತಿ್ತರಬೇಕು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿಯಾದ ತಾಮಾರಳನು್ನ
ಅಮೊ್ನೕನನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಆ ದಿನದಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ರಾಜನಾದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡ.
ಅಮೊ್ನೕನನು ಮಾತ್ರ ಸತು್ತಹೋದನು” ಎಂದನು.

34 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಓಡಿಹೋದನು.
ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನು ನಿಂತಿದ್ದನು.

ಬೆಟ್ಟದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೋರೋನಿನ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು
ನೋಡಿದನು. 35 ಯೋನಾದಾಬನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ,
“ನಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ. ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು, ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

36 ಯೋನಾದಾಬನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಅವರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ

2 ಸಮುವೇಲನು 13:6 226 2 ಸಮುವೇಲನು 13:36
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ಅಳರಾಂಭಿಸಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತಷು್ಟ ಜೋರಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದರು. 37 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಗೆಷೂರಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದು್ದ

ಗೆಷೂರಿನ ರಾಜನೂ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ತಲೆ್ಮೖನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಓಡಿಹೋದನು. 38 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಗೆಷೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ನಂತರ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದನು. 39 ಅಮೊ್ನೕನನ ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕಾಣಲು ಬಹಳವಾಗಿ
ಹಾತೊರೆಯತೊಡಗಿದನು.

ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದಾದ ಯಾತನೆಯು ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ

ಯೋವಾಬನು ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ತೆಕೋವದಿಂದ
ಕರೆತರಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ
ಬುದಿ್ಧವಂತಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಯೋವಾಬನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಚಮರ್ಕಾ್ಕಗಲಿ ತಲೆಕೂದಲಿಗಾಗಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ;
ಚೆನಾ್ನಗಿರುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಶೋಕಸೂಚಕ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ. ಸತ್ತವನಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ
ರೋಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ನಟಿಸು. 3 ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೋವಾಬನು ಬುದಿ್ಧವಂತಳಾದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಮಾತಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

4 ತೆಕೋವದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ, “ರಾಜನೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

5 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ ಏನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಧವೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
6 ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಜಗಳಮಾಡುತಾ್ತ ಹೊರಗೆ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯುವ
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ. ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದನು.
7 ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನಗೆ, ‘ತನ್ನ ಸೋದರನನೆ್ನೕ ಕೊಂದ ಮಗನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರನನೆ್ನೕ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನಾವು ಕೊಂದುಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಗೆ ವಾರಸುದಾರನಾದ ಮಗನನೆ್ನೕ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ
ಆಶಾಕಿರಣ. ಆ ಕೊನೆಯ ಆಶಾಕಿರಣವು ಸುಟು್ಟ
ನಾಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಸತ್ತ ಗಂಡನ ಆಸಿ್ತ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಸರು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

8 ಆಗ ರಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು. ನಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ತೆಕೋವದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ರಾಜನಿಗೆ, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ದೋಷವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

10 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು “ನಿನ್ನನು್ನ ದೋಷಿ ಎಂದವರನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವನು ನಿನಗೆ ಮತೆ್ತ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡದಂತೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಅವರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತೆ ನೀನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು. ಆಗ ಕೊಲೆಗಾರರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವ ಈ ಜನರು, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

ದಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಯಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

12 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಬಿಡು” ಎಂದಳು.

“ಹೇಳು” ಎಂದು ರಾಜನು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ದೇವರ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿರುವುದಾದರೂ ಏಕೆ? ಹೌದು,
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ತೀಪಿರ್ನ ಮೂಲಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ತೋರಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಮನೆ
ಬಿಡಿಸಿದ ಮಗನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದಿಲ್ಲ. 14 ನಾವೆಲ್ಲ
ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎನು್ನವುದು ನಿಜ. ನಾವೆಲ್ಲ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದ ನೀರಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ನೀರನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮತೆ್ತ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದು ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲು ದೇವರು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಲಾತಾ್ಕರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆತನದೇ ಆದ ಉಪಾಯವಿದೆ. 15 ರಾಜನಾದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕಂದೇ
ಬಂದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದರು. ನಾನು
ನನೊ್ನಳಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆನು. ‘ನಾನು ರಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಜನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 16 ರಾಜನು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು;
ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು.’ 17 ರಾಜನಾದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ದೇವದೂತನಂತಿರುವೆ. ಯಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಯಾವುದು
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ
ನೀನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳು” ಎಂದಳು.

19 ರಾಜನು, “ಈ ವಿಚಾರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಲು ಯೋವಾಬನು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ನಿಮ್ಮ
ಆಣೆಯಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ! ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ
ಯೋವಾಬನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 20

ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯು ಬದಲಾಗಲೆಂಬುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೋವಾಬನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು
ದೇವದೂತನಂತೆ ಬುದಿ್ಧವಂತನಾಗಿರುವೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ” ಎಂದಳು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದು್ದ
21 ರಾಜನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ಯುವಕನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೋವಾಬನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿ, “ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೀನು
ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ
ಎಂಬುದು ಇಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು” ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ಯೋವಾಬನು ಮೇಲೆದು್ದ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುತಂದನು. 24 ಆದರೆ
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವುದು
ಬೇಡ” ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ರಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

25 ಜನರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ, ಅವನ ಸುಂದರ ರೂಪಕಾ್ಕಗಿ
ಬಹಳ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನಷು್ಟ ರೂಪವಂತನು
ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತಲೆಯಿಂದ
ಪಾದಗಳವರೆಗೆ ಯಾವ ಕಳಂಕವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಪ್ರತಿ
ವಷಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನು್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಕೂದಲು ಐದು
ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಭಾರವಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 27 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದರು. ಮಗಳ
ಹೆಸರು ತಾಮಾರ್; ಈಕೆಯು ಬಹು ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು.

ಯೋವಾಬನು ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಒತಾ್ತಯಿಸಿದು್ದ

28 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು
ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಯೋವಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಈ

2 ಸಮುವೇಲನು 13:37 227 2 ಸಮುವೇಲನು 14:29
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ಸಂದೇಶಕರು ಯೋವಾಬನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೋವಾಬನು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಎರಡನೆಯ
ಬಾರಿ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಯೋವಾಬನು
ಬರಲಿಲ್ಲ.

30 ಆಗ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ
ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೋವಾಬನ ಹೊಲವಿದೆ. ಅವನು ಆ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಬೆಳೆದಿದಾ್ದನೆ. ಹೋಗಿ ಆ
ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಯೋವಾಬನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚದರು. 31 ಆಗ ಯೋವಾಬನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಯೋವಾಬನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಏಕೆ ಸುಟ್ಟರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

32 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದನು.
ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆನು.
ಗೆಷೂರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಲು ಅವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದು್ದ ಏಕೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ನಾನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದೇ ನನಗೆ
ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ರಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನು್ನ
ಕೊಡು. ನಾನು ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡಲಿ!” ಎಂದನು.

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಭೇಟಿಮಾಡಿದು್ದ
33 ಯೋವಾಬನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ

ತಿಳಿಸಿದನು. ರಾಜನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೆಸಿದನು.
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ರಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. ರಾಜನು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಅನೇಕರು ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದದು್ದ

ಇದಾದನಂತರ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನಗಾಗಿ ರಥವನೂ್ನ
ಕುದರೆಗಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. ಅವನು ರಥವನು್ನ
ನಡೆಸುವಾಗ ಅವನ ಮುಂದೆ ಓಡಲು ಐವತು್ತ

ಜನರಿದ್ದರು. 2 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎದು್ದ
ದಾ್ವರದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವನಾದರೂ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಕಂಡರೆ
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, “ನೀನು
ಯಾವ ನಗರದಿಂದ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು,
“ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇಂಥ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆಗ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ,
“ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಅಲ್ಲದೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, “ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
ಆಗ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ತೊಂದರೆಗೆ
ತೃಪಿ್ತಕರವಾದ ಪರಿಹಾರವನು್ನ ನೀಡಲು ನಾನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಯಾವನಾದರೂ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಲು ಬಾಗಿದಾಗ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಕೈಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಬರುವ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ,
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.

ದಾವೀದನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಆಲೋಚನೆ

7 ನಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನಾನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದಯವಿಟು್ಟ ಅನುಮತಿಕೊಡು. 8 ನಾನು ಅರಾಮಿನ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದಾ್ದಗ, ‘ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕರೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಎಂಬ
ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು’” ಎಂದನು.

9 “ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು
ಹೇಳಿದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಗೂಢಚಾರರು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಕಹಳೆಯ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ‘ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ರಾಜನಾದ’ನೆಂದು ಹೇಳಿ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

11 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು. ಆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದ ಕಾಯರ್ವು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಅಹೀತೋಫೆಲನೆಂಬವನು ದಾವೀದನ
ಸಲಹೆಗಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಗೀಲೋವ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಅವನ ಪಟ್ಟಣವಾದ
ಗೀಲೋವದಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಜನರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಒಳಸಂಚು
ಸಫಲವಾಗತೊಡಗಿತು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದದು್ದ
13 ಒಬ್ಬನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹೇಳಲು ಒಳಗೆ ಬಂದು,

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ದಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು! ನಾವು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿಬಿಡೋಣ. ಅವನು
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ರಾಜನ ಸೇವಕರು ರಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಿಧಾರ್ರದಂತೆ ನಾವು
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದು್ದ
16 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಮನೆಯ ಉಸು್ತವಾರಿಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ, 17 ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವನು ಕೊನೆಯ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 18 ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ರಾಜನನು್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ
ಹೋದರು. ಕೆರೇತ್ಯರು, ಪೆಲೇತ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿತಿ್ತೕಯರು (ಗತ್ನ
ಆರುನೂರು ಜನರು) ರಾಜನನು್ನ ದಾಟಿಹೋದರು.

19 ರಾಜನು ಗತ್ನ ಇತೆ್ತೖಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಹ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಏಕೆ
ಬರುತಿ್ತರುವೆ? ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಿ, ಹೊಸ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸು.
ನೀನು ಹೊರದೇಶೀಯನು. ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವಲ್ಲ. 20 ನೀನು ನನ್ನ
ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದದು್ದ ನಿನೆ್ನಯಷೆ್ಟೕ. ನೀನು ಈಗ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ
ಸೋದರರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು. ದಯೆಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬರಲಿ” ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಇತೆ್ತೖಯನು ರಾಜನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ ಮತು್ತ
ನಿನಾ್ನಣೆ, ನಾನಂತೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಜೀವ
ಹೋದರೂ ಉಳಿದರೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದಾವೀದನು ಇತೆ್ತೖಯನಿಗೆ, “ಬಾ, ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ದಾಟೋಣ” ಎಂದನು.

ಗತ್ನ ಇತೆ್ತೖಯನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಿಹೋದರು. 23 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ದಾಟಿಹೋದನು. ನಂತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 24

ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯರೆಲ್ಲ ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಳಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಎಬಾ್ಯತಾರನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

25 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ದಯಾಪರನಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಆಲಯವನು್ನ
ಮತೆ್ತ ನಾನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 26

ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿದರೆ,
ಆಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ತನಗೆ ತೋಚಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ”
ಎಂದನು.
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27 ರಾಜನು ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ, “ನೀನೊಬ್ಬ
ದೇವದಶಿರ್. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗು. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮಾಚನನು್ನ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 28

ಜನರು ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ದಾಟಿಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಕಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ವತರ್ಮಾನ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಕಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನು ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
30 ದಾವೀದನು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ದಿಣೆ್ಣಯನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನು

ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕೆಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಿಗಾಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ದಾವೀದನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು.

31 ಒಬ್ಬನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಉಪಾಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅಹೀತೋಫೆಲನೂ ಒಬ್ಬನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದಾವೀದನು, “ಯೆಹೋವನೇ,
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸು” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 32 ದಾವೀದನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಕೀರ್ಯನಾದ ಹೂಷೈ
ಎಂಬವನು ಅವನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಹೂಷೈನ ಅಂಗಿಯು ಹರಿದಿತು್ತ.
ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಧೂಳಿತು್ತ.

33 ದಾವೀದನು ಹೂಷೈಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಭಾರವಾಗುವಿಯಷೆ್ಟೕ. 34 ಆದರೆ ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರೆ, ನೀನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸುವೆ. ನೀನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ,
‘ರಾಜನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳು. 35 ಯಾಜಕರಾದ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತಾ್ತರೆ. ರಾಜನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. 36 ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮಾಚನ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನ
ಮೂಲಕ ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನು.

37 ದಾವೀದನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಹೂಷೈ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.

ಚೀಬನು ದಾವೀದನನು್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವನು

ದಾವೀದನು ಆಲೀವ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಚೀಬನ ಹತಿ್ತರ

ತಡಿಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳು, ಒಂದುನೂರು ಗೊಂಚಲು ಒಣದಾ್ರಕ್ಷಿ,
ಒಂದುನೂರು ಹಣು್ಣಗಳು ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಒಂದು ಚೀಲ
ಇದ್ದವು. 2 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಚೀಬನಿಗೆ, “ಈ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ
ಏತಕಾ್ಕಗಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಚೀಬನು, “ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ರಾಜನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸವಾರಿ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಸೇವಕರು ತಿನು್ನವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಶಕಿ್ತಗುಂದಿಹೋದವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

3 ರಾಜನು, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಚೀಬನು ರಾಜನಿಗೆ, “ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಇದಾ್ದನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ತಾತನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ
ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ’ ಎಂಬುದು ಅವನ
ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

4 ಆಗ ರಾಜನು, “ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ
ಸೇರಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಚೀಬನು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಲಿ” ಎಂದನು.

ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು
5 ದಾವೀದನು ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದ ಗೇರನ ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸುತಾ್ತ
ಬಹುರೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು.

6 ದಾವೀದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಸುತ್ತಲೂ
ಜನರು ಮತು್ತ ಸೇವಕರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 7 ಶಿಮಿ್ಮಯು
ದಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸುತಾ್ತ “ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನೀನು ಕೊಲೆಗಾರ!
ನೀನು ದುಷ್ಟ! 8 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಕೊಂದು ಸೌಲನ
ರಾಜಪದವಿಯನು್ನ ಕದಿ್ದರುವೆ. ಈಗ ನಿನಗೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ” ಎಂದನು.

9 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಅಬೀಷೈಯು ರಾಜನಿಗೆ “ನನ್ನ
ರಾಜನಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಸತ್ತನಾಯಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇಕೆ?
ಶಿಮಿ್ಮಯ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು”
ಎಂದನು.

10 ಆದರೆ ರಾಜನು, “ಚೆರೂಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಶಿಮಿ್ಮಯು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜ.
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಲು ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು. 11 ದಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಇವನು ನನ್ನನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು; ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ
ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
12 ಯೆಹೋವನು ನನಗುಂಟಾಗುತಿ್ತರುವ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಶಿಮಿ್ಮಯ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಹುದೇನೋ”
ಎಂದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ
ಸಾಗಿದನು. ಆದರೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದ ರಸೆ್ತಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನಡೆಯುತಾ್ತ
ದಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಶಿಮಿ್ಮಯು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಧೂಳನು್ನ ಸಹ ದಾವೀದನತ್ತ ಎಸೆದನು.

14 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ರಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ಪಡೆದರು.

15 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆಲ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 16 ದಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ
ಅಕೀರ್ಯನೂ ಆದ ಹೂಷೈಯು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಹೂಷೈಯು, “ರಾಜನು ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ, ರಾಜನು
ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, “ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನೇಕೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18 ಹೂಷೈಯು, “ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನಾನು
ಸೇರಿದವನು. ಈ ಜನರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ನೆಲೆಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಮುಂಚೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಈಗ ದಾವೀದನ ಮಗನ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಕೇಳುವನು
20 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, “ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ

ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

21 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು,
ಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನೆಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ
ತಿಳಿಯುವುದು; ನಿನಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.

22 ಆಗ ಅವರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗಾಗಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದರು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯರೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. 23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆಷು್ಟ ಮುಖ್ಯವೋ
ಅಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತು್ತ.

ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆ

ಅಹೀತೋಫೆಲನು, “ಈಗ ನಾನು ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ದಾವೀದನನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 2 ಅವನು

2 ಸಮುವೇಲನು 15:27 229 2 ಸಮುವೇಲನು 17:2
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ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಲಹೀನನಾದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ
ಹೆದರಿಸುವೆನು; ಆಗ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ನಾನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. 3 ಅನಂತರ
ನಾನು ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತೆ್ತೕನೆ.
ದಾವೀದನು ಸತ್ತರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಬರುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

4 ಈ ಉಪಾಯವು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು ಕಂಡಿತು. 5 ಆದರೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು,
“ಈಗ ಅಕೀರ್ಯನಾದ ಹೂಷೈಯನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ಅವನು ಏನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಹೂಷೈ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿದು್ದ
6 ಹೂಷೈಯು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೂಷೈಗೆ, “ಇದು ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನೀಡಿದ
ಉಪಾಯ. ಇದನು್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ
ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು.” ಎಂದನು.

7 ಹೂಷೈಯು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, “ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8

ಅವನು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಶೂರರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರು ರೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಈಗಾಗಲೇ ಅವನು ಒಂದು
ಗವಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
‘ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಸೋಲುತಿ್ತದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. 10 ಆಗ ಸಿಂಹದಂತೆ ಶೂರರಾದ ಜನರು ಸಹ
ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ರಣವೀರನೆಂದು
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

11 “ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ: ನೀನು ದಾನ್ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿನ
ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ
ಕಣಗಳಂತೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿರುತಾ್ತರೆ. ನೀನೇ ಸ್ವತಃ ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 12 ದಾವೀದನನು್ನ ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ನಾವು ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವೆವು. ದಾವೀದನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಾವು
ಕೊಲು್ಲವೆವು. ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ
ದಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ
ಆ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತರುತಾ್ತರೆ. ನಾವು ಆ ನಗರದ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಣಿವೆಯ ಆಳಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲು್ಲ ಸಹ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ, “ಅಕೀರ್ಯನಾದ
ಹೂಷೈಯನ ಸಲಹೆಯು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಸಲಹೆಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಯನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಈ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿದ್ದನು.

ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೂಷೈನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
15 ಹೂಷೈಯು ಯಾಜಕರಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ ಮತು್ತ

ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಮಾಡಿದ
ಸಲಹೆಗಳ ವಿಚಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ತಾನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳ
ವರದಿಯನು್ನ, ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 16

ಹೂಷೈಯು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: “ಈ ರಾತಿ್ರ
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗಬೇಡ, ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಯಾಜಕರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ
ಅಹೀಮಾಚನು ಎನ್-ರೋಗೆಲಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಕಾದಿದ್ದರು. ತಾವು
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರದೆಂದು
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸದ
ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚನು
ದಾವೀದ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

18 ಆದರೆ ಯೋನಾತಾನ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚರನು್ನ ಒಬ್ಬ
ಬಾಲಕನು ನೋಡಿದನು. ಆ ಬಾಲಕನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಓಡಿದನು. ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚನು ಬೇಗನೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರು.
ಅವನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಾವಿಯಿತು್ತ.
ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚನು ಈ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ
ಇಳಿದರು. 19 ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ
ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಗೋಧಿಯನು್ನ ಹರಡಿದಳು. ಅದು ಗೋಧಿಯ ರಾಶಿಯಂತೆ ಕಂಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋನಾತಾನನು ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚರು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 20

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಅಹೀಮಾಚ್ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ
ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗಿರಬೇಕು” ಎಂದಳು.

ಆಗ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಯೋನಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಹೀಮಾಚರನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

21 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೈನಿಕರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೋನಾತಾನ್
ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚರು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಬೇಗ, ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗು. ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

22 ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿಹೋದರು. ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆಯೇ, ದಾವೀದನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗಿದ್ದರು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
23 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ತಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಅವನೇ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಜನರು
ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದು್ದ
24 ದಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು

ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು. 25

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅಮಾಸನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಅಮಾಸನು ಯೋವಾಬನ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅಮಾಸನು ಇಸೆ್ರೕಲನಾದ ಇತ್ರನ ಮಗ. ಅಮಾಸನ ತಾಯಿಯಾದ
ಅಬೀಗಲಳು, ನಾಹಾಷನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಚೆರೂಯಳ ಸೋದರಿ.
26 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಶೋಬಿ, ಮಾಕೀರ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯರು
27 ದಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೋಬಿ, ಮಾಕೀರ್

ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. (ಶೋಬಿಯು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ರಬಾ್ಬದ ಊರಿನ ನಾಹಾಷನ ಮಗ.
ಮಾಕೀರನು ಲೋದೆಬಾರಿನ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗ. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯು
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ನಾಡಿನ ರೋಗೆಲೀಮ್ ನಗರದವನು.) 28 ಅವರು,
“ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಜನರು ದಣಿದಿದಾ್ದರೆ, ಹಸಿದಿದಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ದಾಹಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ
ಜನರಿಗೂ ತಿನ್ನಲು ಅನೇಕ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದರು.
ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಗಳನು್ನ, ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಡಕೆಕುಡಿಕೆಗಳನು್ನ, ಗೋಧಿ, ಬಾಲಿರ್, ಹಿಟು್ಟ, ಹುರಿದಕಾಳುಗಳು,
ಅವರೆ, ಅಲಸಂದಿ, ಒಣಗಿಸಿದ ಬೇಳೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೆಣೆ್ಣ, ಕುರಿ
ಮತು್ತ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಿಣು್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ದಾವೀದನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗುವನು

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದನು. ಅವನು
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂರು

2 ಸಮುವೇಲನು 17:3 230 2 ಸಮುವೇಲನು 18:2



ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೋವಾಬನು ಮೊದಲನೆ ಗುಂಪನು್ನ, ಅಬೀಷೈ ಎರಡನೆ ಗುಂಪನು್ನ,
ಗತ್ನ ಇತೆ್ತೖಯನು ಮೂರನೆ ಗುಂಪನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ನಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಅವರು, “ಬೇಡ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವುದು
ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ,
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಜನರು ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷು್ಟ
ಜನರು ಸತ್ತರೂ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಜನರು ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀನು ನಮ್ಮ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರಷು್ಟ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವೆ!
ನೀನು ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನೀನು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ರಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ರಾಜನು ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಸೈನ್ಯವು ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ನೂರು ಮತು್ತ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹೋದರು.

“ಯುವಕನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿರಿ!”
5 ರಾಜನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಮತು್ತ

ಇತೆ್ತೖಯನಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯುವಕನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜನು ನೀಡಿದ
ಆಜ್ಞೆಯು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿತು
6 ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ವಿರುದ್ಧ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಮಾಡಿತು. 7 ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅಂದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. 8 ಯುದ್ಧವು ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿತು. ಆದರೆ
ಅಂದು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸತ್ತ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಸತ್ತರು.

9 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ದಾವೀದನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋದನು. ಆ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಓಡುತಾ್ತ ಹೋಯಿತು. ಆ ರೆಂಬೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತಲೆಯು ಮರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಅವನು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು ಓಡಿಹೋದುದರಿಂದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಮರದಲಿ್ಲ ನೇತಾಡುವವನಾದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಒಬ್ಬನು ಯೋವಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಒಂದು ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ ನೇತಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11 ಯೋವಾಬನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳರೂಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನಲ್ಲ!” ಎಂದನು.

12 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಂದು ಸಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ನಾನು ರಾಜನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ, ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇತೆ್ತೖಯನಿಗೆ ರಾಜನು ನೀಡಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
‘ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಯುವಕನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡದಿರಿ’
ಎಂದು ರಾಜನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 13 ನಾನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯೋವಾಬನು, “ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಾನಿಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲವನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ ನೇತಾಡುತಾ್ತ ಇನೂ್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು. ಯೋವಾಬನು ಮೂರು ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನತ್ತ ಎಸೆದನು. ಬಜಿರ್ಗಳು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಹೃದಯವನು್ನ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವು. 15

ಯೋವಾಬನೊಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಅವನಿಗೆ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹತು್ತ ಜನರೂ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರು.

16 ಯೋವಾಬನು ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಕಡೆಯವರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ನಂತರ ಯೋವಾಬನ ಜನರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಾಡಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅವರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕುಣಿಯನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದರು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ
ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

18 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಬದುಕಿದಾ್ದಗ, ರಾಜನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಲು ನನಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆ ಸ್ತಂಭವನು್ನ
“ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ” ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.

ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನಿಗೆ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
19 ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮಾಚನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ,

“ಈಗ ಓಡುತಾ್ತಹೋಗಿ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನೆಂದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

20 ಯೋವಾಬನು ಅಹೀಮಾಚನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ದಾವೀದನಿಗೆ ಇಂದು
ನೀನು ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇರೊಂದು
ದಿನದಲಿ್ಲ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು
ರಾಜನ ಮಗನು ಸತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ಆಗ ಯೋವಾಬನು ಇಥಿಯೋಪ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ನೀನು ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಇಥಿಯೋಪ್ಯನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಓಡಿಹೋದನು.

22 ಆದರೆ ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮಾಚನು
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೇಡುತಾ್ತ, “ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೊ
ಸಂಭವಿಸಲಿ, ಇಥಿಯೋಪ್ಯದವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡು!” ಎಂದನು.

ಯೋವಾಬನು, “ಮಗನೇ, ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ನೀನು ಏಕೆ ಇಚಿ್ಛಸುವೆ? ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ವತರ್ಮಾನಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬಹುಮಾನವೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

23 ಅಹೀಮಾಚನು, “ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ನಾನು
ಓಡಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

“ಓಡು” ಎಂದು ಯೋವಾಬನು ಅಹೀಮಾಚನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅಹೀಮಾಚನು ಜೋಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ

ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಇಥಿಯೋಪ್ಯದವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಹೋದನು.

ದಾವೀದನು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
24 ದಾವೀದನು ನಗರದ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳ ನಡುವೆ

ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಕಾವಲುಗಾರನು ಊರಬಾಗಿಲುಗಳ ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕಾವಲುಗಾರನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು.
25 ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾವಲುಗಾರನು ಜೋರಾಗಿ
ಕೂಗಿದನು.

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಓಡುತಾ್ತ ನಗರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 26 ಅವನ
ಹಿಂದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಾವಲುಗಾರನು ನೋಡಿದನು. ಕಾವಲುಗಾರನು ದಾ್ವರಪಾಲಕನನು್ನ
ಕರೆದು, “ನೋಡು! ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಓಡುತಾ್ತ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

ರಾಜನು, “ಅವನು ಸಹ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
27 ಕಾವಲುಗಾರನು, “ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು

ಓಡುತಿ್ತರುವುದು ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮಾಚನಂತಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ರಾಜನು, “ಅಹೀಮಾಚನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯ. ಅವನು
ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತರಬೇಕು” ಎಂದನು.

28 ಅಹೀಮಾಚನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಎಲ್ಲವೂ
ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿದನು. ಅಹೀಮಾಚನು, “ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ! ರಾಜನಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ರಾಜನು, “ಯುವಕನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅಹೀಮಾಚನು, “ಯೋವಾಬನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ನಾನು
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಅದು
ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30 ಆಗ ರಾಜನು, “ಅತ್ತ ಸರಿದು ನಿಲು್ಲ” ಎಂದನು.
ಅಹೀಮಾಚನು ಸರಿದು ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

31 ಇಥಿಯೋಪ್ಯದವನು ಬಂದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ ರಾಜನಾದ
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಇಂದು
ಯೆಹೋವನು ದಂಡಿಸಿದನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಸಮುವೇಲನು 18:3 231 2 ಸಮುವೇಲನು 18:31
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32 ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಯುವಕನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಇಥಿಯೋಪ್ಯದವನು, “ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಈ
ಯುವಕನಂತೆಯೇ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

33 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಸತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದು ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ರಾಜನು ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡನು. ಅವನು ನಗರ
ದಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ! ನಿನಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!” ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದನು.

ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಜನರು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ನೋಡು, ರಾಜನು
ಅಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗಾಗಿ ಬಹಳ

ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2 ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು
ಅಂದು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ದಿನವೇ
ಅತ್ಯಂತ ಶೋಕದ ದಿನವೂ ಆಯಿತು. “ರಾಜನು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಬಹಳ
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಿ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.

3 ಜನರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತುಬಂದವರಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. 4

ರಾಜನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದನು. ರಾಜನು, “ನನ್ನ
ಮಗನೇ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಮಗನೇ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಯೋವಾಬನು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ! ನಿನ್ನ
ಸೈನಿಕರು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ, ಪತಿ್ನಯರ ಮತು್ತ ದಾಸಿಯರ
ಜೀವಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. 6 ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವಮಾನಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀನಿಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಬದುಕಿದು್ದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ಬಹಳ ಹಷರ್ಗೊಳುತಿ್ತದೆ್ದ
ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಈ ದಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 7 ಈಗ ಮೇಲೆದು್ದ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು; ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸು.
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲು ನೀನಿಂದು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ರಾತಿ್ರಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೆ
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲೆ್ಲಲ್ಲ ಇದು ತೀರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ರಾಜನು ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದನು. ರಾಜನು
ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದರು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

ದಾವೀದನು ಮತೆ್ತ ರಾಜನಾದನು
9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಚಚಿರ್ಸಿದರು.

ಅವರು, “ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಇತರ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಂದಾಗಿ
ದಾವೀದನು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 10 ನಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಅವನೀಗ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ದಾವೀದನನು್ನ ನಾವು ಮತೆ್ತ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡೋಣ”
ಎಂದರು.

11 ಈ ಸುದಿ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು ಯಾಜಕರಾದ
ಚಾದೋಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ, ‘ಅರಸನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಅರಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊನೆಯವರಾದದೆ್ದೕಕೆ?
ನೋಡಿ, ರಾಜನನು್ನ ಹಿಂದೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 12 ನೀವು ನನ್ನ ಸೋದರರು, ನೀವು
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕರೆತರಲು
ನೀವೇಕೆ ಕೊನೆಯವರಾದಿರಿ?’ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 13 ಅಲ್ಲದೆ
ಅಮಾಸನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೋವಾಬನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇನಾಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ”
ಎಂದನು.

14 ದಾವೀದನ ಮಾತುಗಳು ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ತಾಕಿದವು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ರಾಜನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೊಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

15 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ರಾಜನನು್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು
ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದರು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು.

ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಾವೀದನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದು್ದ
16 ಗೇರನ ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು.

ಅವನು ಬಹುರೀಮಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಶಿಮಿ್ಮಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಬಂದನು. 17 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಹ
ಶಿಮಿ್ಮಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೌಲನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ
ಚೀಬನು ಸಹ ಬಂದನು. ಚೀಬನು ತನ್ನ ಹದಿನೈದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನ ಸೇವಕರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದನು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

18 ರಾಜನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಹೋದರು. ರಾಜನು
ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಜನರು ಮಾಡಿದರು. ರಾಜನು ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟುತಿ್ತರುವಾಗ, ಗೇರನ ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅವನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದನು. ರಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 19 ಶಿಮಿ್ಮಯು ರಾಜನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡಯನೇ,
ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳದಿರು. ನನ್ನ
ರಾಜನಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದಾಗ
ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
20 ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದ
ಕಾರಣವೇ, ನನ್ನ ರಾಜನಾದ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು
ಬಂದ ಯೋಸೇಫ್ಯರ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಮೊದಲಿಗನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಅಬೀಷೈಯನು,
“ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಸಂಭವಿಸಲಿ
ಎಂದು ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದಾವೀದನು, “ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಮಾಡಲಿ? ನೀವಿಂದು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವುದು
ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೇ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ದಿನ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ
ರಾಜನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ರಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು.

ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದದು್ದ
24 ಸೌಲನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ರಾಜನಾದ

ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದನು. ರಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗುವತನಕ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು
ತನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಗಡ್ಡವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ರಾಜನನು್ನ
ನೋಡಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದನು. ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ,
“ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ, ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ
ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನು ನನಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿದನು. ನಾನು ಚೀಬನಿಗೆ,
‘ನಾನು ಕುಂಟನಾಗಿರುವದರಿಂದ ತಡಿಯೊಂದನು್ನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ನಾನು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು,
ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದೆನು. 27 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನು
ನನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ದೇವದೂತನಂತಿದಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡು.
28 ನೀನು ನನ್ನ ತಾತನ ಕುಟುಂಬವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುವ ಜನರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ರಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ದೂರು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

29 ರಾಜನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಮತು್ತ ಚೀಬನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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30 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ರಾಜನಿಗೆ, “ಚೀಬನೇ ಎಲಾ್ಲ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಂದದೆ್ದೕ ಸಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಗೆ, ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದು್ದ
31 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನು ರೋಗೆಲೀಮಿನಿಂದ ರಾಜನಾದ

ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ರಾಜನು
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವಾಗ ರಾಜನೊಂದಿಗಿರಲು ಅವನು ಬಂದನು. 32

ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನು ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ದಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ಅವನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಮತಿ್ತತರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. 33

ದಾವೀದನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನಿಗೆ, “ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬಾ. ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುವುದಾದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಆದರೆ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಎಷು್ಟ
ವಯಸಾ್ಸಗಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬಹುದೇ? 35 ನನಗೀಗ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್.
ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ತಿನು್ನವ ಇಲ್ಲವೆ ಕುಡಿಯುವ ವಸು್ತಗಳ ರುಚಿಯೂ ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಡುತಿ್ತರುವ ಗಂಡಸರ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರ
ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿಯೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ರಾಜನಿಗೆ ನಾನೇಕೆ ಭಾರವಾಗಬೇಕು? 36 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಯಾವ ವಸು್ತಗಳೂ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಆದರೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಬಿಡು. ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ
ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಿಮಾ್ಹಮನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ; ಅವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ. ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ರಾಜನು, “ಕಿಮಾ್ಹಮನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ. ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗಾಗಿ ನೀನು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತೕಯೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದು್ದ
39 ರಾಜನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ರಾಜನು ತನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದನು.

40 ರಾಜನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು.
ಕಿಮಾ್ಹಮನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು ದಾವೀದನನು್ನ
ನದಿ ದಾಟಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದು್ದ
41 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ,

“ನಮ್ಮ ಸೋದರರಾದ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಾವೇ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿಸಿ ಕರೆತಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

42 ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜನು
ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಬಂಧು. ಇದರ ಕುರಿತು ನೀವೇಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? ರಾಜನ ಖಚಿರ್ನಲೆ್ಲೕನೂ ನಾವು
ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನು ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಹುಮಾನವನೂ್ನ
ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

43 ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ದಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಾವು ಹತು್ತಪಾಲನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ರಾಜನನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರಲು ಮಾತಾನಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ನಾವೇ ಮೊದಲಿಗರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ ಜನರ ಮಾತುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಕಟುವಾಗಿದ್ದವು.

ಶೆಬನು ದಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವನು
ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು; ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದ
ಇವನು, ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುತಾ್ತ,

“ದಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಷಯನ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ.

ನಾವೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನನು್ನ ತೊರೆದು, ಬಿಕಿ್ರೕಯ
ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನಕ ತಮ್ಮ
ರಾಜನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು.

3 ದಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
ದಾವೀದನು ಮನೆಕಾಯಲು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ತನ್ನ ಹತು್ತಮಂದಿ
ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. ಈ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಾವಲುಗಾರರು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಹೆಂಗಸರು ತಾವು
ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು
ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಯುವವರೆಗೆ
ವಿಧವೆಯರಂತಿದ್ದರು.

4 ರಾಜನು ಅಮಾಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಸಹ ಇಲಿ್ಲಯೇ
ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಅಮಾಸನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಯಲು
ಹೋದನು; ಆದರೆ ನೇಮಕವಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಬರದೆ
ತಡಮಾಡಿದನು.

ಶೆಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದು್ದ
6 ದಾವೀದನು ಅಬೀಷೈಯನಿಗೆ, “ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನು

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಶೆಬನನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಶೆಬನು ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೋಗು. ಶೆಬನು
ಕೋಟೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ನಮಿ್ಮಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋವಾಬನು ಕೆರೇತ್ಯರ ಪೆಲೇತ್ಯರ ಮತು್ತ
ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಕಿ್ರೕಯ
ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಯೋವಾಬನು ಅಮಾಸನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
8 ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ “ದೊಡ್ಡ

ಕಲಿ್ಲನ” ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಮಾಸನು ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ಬಂದನು. ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಖಡ್ಗವು
ಒರೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಅಮಾಸನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಮುಂದೆ
ಸಾಗಿದಾಗ, ಅವನ ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
ಯೋವಾಬನು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 9 ಅವನು ಅಮಾಸನನು್ನ, “ಸೋದರನೇ,
ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೋವಾಬನು
ಅಮಾಸನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲು ಅವನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದನು.
10 ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಮಾಸನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅಮಾಸನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲದ್ದದೆ್ದಲ್ಲ ಹೊರಚೆಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ಯೋವಾಬನು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಿವಿದನು.
ಅಮಾಸನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಯೋವಾಬನು ಮತೆ್ತ ತಿವಿಯಲಿಲ್ಲ.

ದಾವೀದನ ಜನರು ಶೆಬನನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದು್ದ

ನಂತರ ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಅಬೀಷೈಯನೊಂದಿಗೆ
ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 11

ಯೋವಾಬನ ಯುವಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅಮಾಸನ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯೋವಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ದಾವೀದನನು್ನ
ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೋವಾಬನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಶೆಬನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅಮಾಸನು ರಸೆ್ತಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುವಕನು ಅಮಾಸನ ದೇಹವನು್ನ
ರಸೆ್ತಯಿಂದ ಎತಿ್ತ ಹೊಲದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ನಂತರ ಅವನು ಅಮಾಸನ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 13 ಅಮಾಸನ
ದೇಹವನು್ನ ರಸೆ್ತಯಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರು ಯೋವಾಬನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು.

2 ಸಮುವೇಲನು 19:30 233 2 ಸಮುವೇಲನು 20:13
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ಶೆಬನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಆಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾಗೆ ಹೋದದು್ದ
14 ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳ

ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ಆಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.
ಬೇರಿಯ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶೆಬನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

15 ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾ ಊರಿಗೆ
ಬಂದನು. ಯೋವಾಬನ ಸೈನ್ಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟತು.
ಅವರು ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಹತಿ್ತರ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದರು; ನಂತರ ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಬೀಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಹೊಡೆಯಲಾಂಭಿಸಿದರು.

16 ಆ ನಗರದ ಬುದಿ್ಧವಂತೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ
ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತಾ್ತ, “ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ. ಯೋವಾಬನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

17 ಯೋವಾಬನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವಳು, “ನೀನು ಯೋವಾಬನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

“ಹೌದು, ನಾನೇ ಯೋವಾಬನು” ಎಂದು ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಆಗ ಅವಳು ಯೋವಾಬಿಗೆ, “ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು”

ಎಂದಳು.
“ಆಗಲಿ, ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಯೋವಾಬನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
18 ಆಗ ಅವಳು, “ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ಅಗತ್ಯವಿದಾ್ದಗ

ಆಬೇಲಿನವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ
ದೊರಕುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ರಾಜನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ತಾಯಿ
ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೀನು ನಾಶಮಾಡುವುದು
ಸರಿಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋವಾಬನು, “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಏನನೂ್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲು ನಾನು
ಬಂದಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ ಶೆಬ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ. ಅವನು ಬಿಕಿ್ರೕಯನ
ಮಗನು. ಅವನು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಿದರೆ, ನಾನು ಈ
ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅವಳು ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ನಂತರ ಅವಳು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ
ಜಾಣತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದಳು. ಆಗ ಜನರು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ
ಶೆಬನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ನಗರದ
ಗೋಡೆಯಿಂದಾಚೆಗೆ ಯೋವಾಬನ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದರು.

ಆ ಕೂಡಲೇ ಯೋವಾಬನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು.
ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಯೋವಾಬನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನ ಆಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
23 ಯೋವಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ

ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಕೆರೇತ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರಿಗೆ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
24 ಅದೋರಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ
ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. 25 ಶೆವನು
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿದ್ದನು. ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರರು
ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. 26 ಯಾಯೀರಿನವನಾದ ಈರನು ದಾವೀದನ
ಮುಖ್ಯ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು.

ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬಕಾ್ಕದ ದಂಡನೆ

ದಾವೀದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬರಗಾಲವಿತು್ತ. ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಸೌಲನು ಮತು್ತ

ಕೊಲೆಗಾರರಾದ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಬರಗಾಲಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.
ಸೌಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಬರಗಾಲವು
ಬಂದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 (ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲ,
ಅವರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಮೋರಿಯರ
ಕುಟುಂಬದವರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೌಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಭಿಮಾನವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.)

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. 3 ದಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ,
“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಾಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ನೀವು ಹರಸಲು, ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

4 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಸೌಲನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವಾಗಲಿ
ಅವನ ಮನೆಯಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಯಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದಾವೀದನು, “ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?”
ಎಂದನು.

5 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, “ಸೌಲನು ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಯೋಜಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ನಾಶಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 6 ಅವನ ಏಳು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಸೌಲನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೇತುಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಆದರೆ ಯೋನಾತಾನನ
ಮಗನಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನನು್ನ ರಾಜನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
(ಯೋನಾತಾನನು ಸೌಲನ ಮಗ.) ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ಅವರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡನು. 8 ಆದರೆ ಅಯಾ್ಯಹನ ಮಗಳಾದ ರಿಚ್ಪಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಸೌಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಅಮೋರ್ನ್ ಮತು್ತ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮೆಹೋಲದ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ ಮಗನಾದ ಅದಿಯೇಲನಿಗೆ ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ
ಮೇರಬಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 9 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಈ
ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಿಬೆಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೇತುಹಾಕಿದರು. ಈ ಏಳು ಮಂದಿ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸತ್ತರು. ಅವರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. (ಬಾಲಿರ್ಯ ಸುಗಿ್ಗಯು ಆಗ ತಾನೇ
ಆರಂಭವಾಗಿತು್ತ.)

ರಿಚ್ಪಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು
10 ಅಯಾ್ಯಹನ ಮಗಳಾದ ರಿಚ್ಪಳು ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ

ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದಳು. ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದಿಂದ, ಆ ದೇಹಗಳ ಮೇಲೆ
ಮಳೆಯು ಬೀಳುವ ತನಕ, ಆಕೆ ಆ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳು ಹಗಲು
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ, ಕಾಡಿನ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ರಾತಿ್ರಯ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ರಿಚ್ಪಳು ಅವಕಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

11 ಅಯಾ್ಯಹನ ಮಗಳೂ ಸೌಲನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಆದ ರಿಚ್ಪಳು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಆಗ
ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ
ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯಾಬೇಷ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ಸೌಲ ಮತು್ತ
ಯೋನಾತಾನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ
ನಂತರ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತ್ಷೆಯಾನಿನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ
ತೂಗುಹಾಕಿದ್ದರು. ಯಾಬೇಷ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. 13 ದಾವೀದನು
ಯಾಬೇಷ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನ ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ನೇತುಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸೌಲನ ಏಳು
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನೂ್ನ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. 14

ಸೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನರ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೌಲನ
ತಂದೆಯಾದ ಕೀಷನ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಹಗಳನು್ನ ಜನರು ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿದರು. ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಜನರು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಆಲಿಸಿದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
15 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಾವೀದನೊಡನೆ ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧವನು್ನ

ಮಾಡಿದರು. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ಹೋದನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಆಯಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನನಾದನು. 16 ಇಷಿ್ಬೕಬೆನೋಬನು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಮಗ.
ಅವನ ಬಜಿರ್ಯು ಏಳುವರೆ ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ತೂಕವಿತು್ತ. ಅವನು
ಹೊಸ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕಿ್ಕದ್ದನು. 17 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಅಬೀಷೈ ಆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ದಾವೀದನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
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22

ಆಗ ದಾವೀದನ ಜನರು ಅವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು. ನೀನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾಪುರುಷನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18 ತರುವಾಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಮತೊ್ತಂದು ಯುದ್ಧವು
ಗೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಹುಷಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎನು್ನವವನು
ರೆಫಾಯನಾದ ಸಫ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಕೊಂದನು.

19 ಆಗ ಗೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಯುದ್ಧವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾರೇಯೋರೆಗೀವ್ ಎಂಬವನು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನೂ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಇವನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಹನಾನನು ಗಿತಿ್ತಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಗೊಲಾ್ಯತನ ಭಜಿರ್ಯು ನೇಕಾರನ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಗಾತ್ರವಿತು್ತ.

20 ಗತ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಎತ್ತರವಾದ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆರು ಬೆರಳುಗಳೂ ಪಾದಗಳಲಿ್ಲ ಆರು ಬೆರಳುಗಳೂ
ಇದ್ದವು. (ಅವನಿಗೆ ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು.) ಇವನು
ಸಹ ರೆಫಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 21 ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇವನನು್ನ ಯೋನಾತಾನನು ಕೊಂದನು.
(ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಸೋದರನಾದ ಶಿಮೆಯಾನನ ಮಗ.)

22 ಈ ನಾಲು್ಕ ಜನರು ಗತ್ ಊರಿನ ರೆಫಾಯರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ದಾವೀದನಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ

ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನನು್ನ ಸೌಲನಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನ
ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದಾವೀದನು ಈ ಹಾಡನು್ನ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದನು:

2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನನ್ನ ಕೋಟೆ; ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕ.
3 ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ. ಆತನ
ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಆತನು ನಾನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳ; ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ;
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೂ್ರರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು!
4 ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ್ಕ ಅಹರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

5 ಸಾವಿನ ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿವೆ;
ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನುಗಿ್ಗಬಂದಿವೆ.
ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.

6 ಪಾತಾಳದ ಪಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದಿವೆ;
ಮರಣಕರವಾದ ಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲವೆ.

7 ನಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

ಹೌದು, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸಿತು;
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನಿಟ್ಟ ಮೊರೆಗೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

8 ಆಗ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿತು.
ಆಕಾಶದ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಅಲುಗಾಡಿದವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿತು್ತ!

9 ಆತನ ಮೂಗಿನ ಹೊಳೆ್ಳಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಹೊರಬಂದಿತು.
ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದವು;
ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯು ಆತನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದಿತು.

10 ಆತನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು!
ಆತನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತು್ತ.

11 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿ ವಾಯುವೇ
ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಾರಿಬಂದನು.

12 ಆತನು ಕಾಮೋರ್ಡಗಳನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಗುಡಾರದಂತಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಆಕಾಶದ ನೀರನು್ನ, ಗುಡುಗುವ ದೊಡ್ಡ ಮೋಡಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಸಿಕೊಂಡನು.

13 ಉರಿಯುವ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲಿನಂತಿದ್ದ ಕಿಡಿಗಳು
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಂದವು.

14 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು!
ಸವೋರ್ನ್ನತನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

15 ಆತನಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣಗಳು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚೆಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲಯಾಗಿ
ಮಾಡಿದವು.

ಆತನು ಸಿಡಿಲನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು, ಜನರು ಭೀತಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು.

16 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಗದರಿಸಿದಾಗ
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು;

ನೀರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸಮುದ್ರದ ತಳವೂ
ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಗೋಚರವಾದವು.

17 ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಡಿಯಿಂದ

ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದನು.
18 ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಆತನೇ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಸೊಕಿ್ಕದವರೂ

ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

19 ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

ಆದರೆ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.
20 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

21 ನಾನು ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಮಾಡಿದನು.

22 ನಾನು ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

23 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗನುಸಾರವಾಗಿಯೇ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.

24 ನಾನು ದೋಷಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಾನು ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆನು.

25 ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾನು ತಪೆ್ಪೕನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು!

26 ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ.
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ

ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿರುತಿ್ತ.
27 ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವೆ;
ಮೋಸಗಾರರಿಗೆ ಜಾಣನಾಗಿರುವೆ.

28 ನೀನು ದೀನರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವೆ;
ಗವಿರ್ಷ್ಠರನಾ್ನದರೋ ತುಳಿದುಬಿಡುವೆ.

29 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವು ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ

ಅಂಧಕಾರವನು್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
30 ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ, ನಾನು ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಶತು್ರಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ

ಹತ್ತಬಲೆ್ಲನು.
31 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದದು್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ;
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

32 ಯೆಹೋವನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಬಂಡೆಯಿಲ್ಲ.

33 ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ದೋಷವಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

34 ನಾನು ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಂತೆ
ಆತನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲುಗಳಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

35 ಆತನು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳು ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ

ಬಗಿ್ಗಸಬಲ್ಲವು.
36 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಜಯಹೊಂದಲು ನನಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ

ಮಾಡಿರುವೆ.
37 ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು;
ಆಗ ನಾನು ಎಡವದೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಬಲೆ್ಲನು.

38 ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು!
ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ತನಕ

ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
39 ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು!
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆನು.

ಅವರು ಮತೆ್ತ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು, ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

40 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ.

41 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಓಡಿಹೋಗಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ.

2 ಸಮುವೇಲನು 21:18 235 2 ಸಮುವೇಲನು 22:41
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ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ನಾಶ
ಮಾಡಿದೆನು.

42 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದರು;
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

43 ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದೆ.

ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳಿನಂತಾದರು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಮಣಿ್ಣನಂತಾಗುವವರೆಗೆ

ತುಳಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.
44 ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸಿದಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾನು ತಿಳಿಯದ ಜನರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುತಾ್ತರೆ!

45 ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನರೂ ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವರು!
ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ

ವಿಧೇಯರಾಗುವರು!
ಆ ಪರದೇಶಿಯರು ನನಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

46 ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನರು ಭಯಗೊಳು್ಳವರು;
ತಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಡುಗುತಾ್ತ ಹೊರಬರುವರು.

47 ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು!
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಂಡೆಯಾದಾತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ.

48 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನನಗಾಗಿ ದಂಡಿಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಅಧೀನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವನು.

49 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಸುವವನು ದೇವರೇ.
ಹೌದು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಕೆನು್ನವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

ನೀಡುವೆ.
50 ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳನು್ನ

ಹಾಡುವೆನು.
51 ಆತನು ತಾನು ನೇಮಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ

ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಜಯ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ದಯೆಯನು್ನ ತೋರುವನು.

ದಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆತನು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ದಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು

ಇವು ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಕೊನೆಯ
ಮಾತುಗಳು:
“ದಾವೀದನು ಈ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದನು.

ದೇವರಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸಂದೇಶವಿದು.
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನೇ ಅವನು.
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹಾಡುಗಾರ.

2 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿತು.
ಆತನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿವೆ.

3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಂಡೆಯಾದಾತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

‘ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಜನರನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಆಳುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು

4 ಹೊತಾ್ತರೆಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಂತೆಯೂ
ಮೋಡಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಜಾನೆಯಂತೆಯೂ

ಮಳೆ ಬಿದ್ದನಂತರ ಬರುವ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೂ
ಗರಿಕೆಯನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮೂಡಿಸುವ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದನೆ.’

5 “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನೊ್ನಡನೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಜಯ ಕೊಡುವನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುವನು.

6 “ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮುಳು್ಳಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡುವರು.

7 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ,
ಅವು ಮರದ ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಚುಚಿ್ಚದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಆ ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು!”

ದಾವೀದನ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು
8 ದಾವೀದನ ಶೂರಸೈನಿಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ತಹೆ್ಕಮೋನ್ಯನಾದ ಯೋಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು. ಮೂವರು ವೀರರಿಗೆ

ಯೋಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಎಚಿ್ನೕಯನಾದ
ಅದೀನೋ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೋಷೆಬಷೆ್ಷಬೆತನು
ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎಂಟುನೂರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.

9 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯನಾದ ದೋದೋ ಎಂಬವನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ. ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎದುರಿಸಿದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಮೂರು ಮಂದಿ ವೀರರಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಕೂಡಿಬಂದಾಗ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. 10

ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
ಹೋರಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುವವರೆಗೂ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಂದು
ಮಹಾವಿಜಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ವಿಜಯಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು
ಮಾತ್ರವೇ ಬಂದಿದ್ದರು.

11 ಮೂರನೆಯವನು, ಹರಾಯರ್ನಾದ ಆಗೇಯನ ಮಗನಾದ
ಶಮ್ಮ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೊಡ್ಡಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಅಲಸಂದಿಯ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು. 12 ಆದರೆ ಶಮ್ಮನು ಹೊಲದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮಹಾವಿಜಯವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

13 ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ಶೂರರಲಿ್ಲ ಮೂವರು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಮೂವರು
ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವು ರೆಫಾಯೀಮ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

14 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. 15 ದಾವೀದನಿಗೆ ತನ್ನ
ಸ್ವಸ್ಥಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅತಿಯಾಸೆಯಾಯಿತು. ದಾವೀದನು,
“ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರದಾ್ವರದ ಬಾವಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನೀರನು್ನ
ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷು್ಟ ಚೆನಾ್ನಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಆದರೆ ಈ ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ನುಗಿ್ಗಹೋಗಿ, ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರದಾ್ವರದ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಆ ನೀರನು್ನ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು, 17 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಈ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ, ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಪಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಆಪತಿ್ತಗೀಡುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ದಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಈ
ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

18 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ಯೋವಾಬನ ಸೋದರನೂ ಆದ
ಅಬೀಷೈಯನು ಈ ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನು.
ಅಬೀಷೈಯನು ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬಳಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಅವನೂ ಈ
ಮೂವರಂತೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. 19 ಅಬೀಷೈಯನು ಈ
ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನಾದನು. ಅವನು ಈ
ಮೂವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

20 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು. ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕಬ್ಜಯೇಲಿನವನಾಗಿದ್ದನು. ಬೆನಾಯನು ಅನೇಕ
ಸಾಹಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಬೆನಾಯನು ಮೋವಾಬ್ಯನಾದ
ಅರೀಯೇಲನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಬೆನಾಯನು
ಮಂಜುಸುರಿಯುವಾಗ ಒಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಸಿಂಹವನು್ನ
ಕೊಂದನು. 21 ಬೆನಾಯನು ವೀರಯೋಧನಾದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ಬೆನಾಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಾಠಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದಿ್ದತು.
ಬೆನಾಯನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಆ ಬಜಿರ್ಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. 22

ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಬೆನಾಯನು ಆ ಮೂವರು
ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. 23 ಬೆನಾಯನು ಮೂವತು್ತ
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ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನಾದರೂ ಆ
ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ತನ್ನ
ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಯ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಬೆನಾಯನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು
24 ಯೋವಾಬನ ಸೋದರನಾದ ಅಸಾಹೇಲನು ಮೂವತು್ತ

ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ಜನರೆಂದರೆ:

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಹನಾನ,
25 ಹೆರೋದಿನವರಾದ ಶಮ್ಮ,
ಎಲೀಕ,
26 ಪೆಲೆಟಿನವನಾದ ಹೆಲೆಚ್,
ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗನಾದ ಈರಾ,
27 ಅಣತೋತಿನವನಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್,
ಹುಷಾ ಊರಿನವನಾದ ಮೆಬುನೆ್ನೖ,
28 ಅಹೋಹಿನವನಾದ ಚಲೊ್ಮೕನ್,
ನೆಟೋಫದವನಾದ ಮಹರೈ,
29 ನೆಟೋಫದವನಾದ ಬಾಣನ ಮಗ ಹೇಲೆದ್,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಗಿಬೆಯದ ರೀಬೈ ಎಂಬವನ
ಮಗನಾದ ಇತೆ್ತೖ,
30 ಪಿರಾತೋನ್ಯನಾದ ಬೆನಾಯ,
ನಹಲೇಗಾಷಿನವನಾದ ಹಿದೆ್ದೖ,
31 ಅರಾಬಾದ ಅಬೀಅಲೊ್ಬೕನ್,
ಬಹುರ್ಮ್ಯನಾದ ಅಜಾ್ಮವೇತ್,
32 ಶಾಲೊ್ಬೕನ್ಯನಾದ ಎಲೆಯಖಾ್ಬ,
ಯಾಷೇನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು,
ಯೋನಾತಾನ, 33 ಹರಾಯರ್ನಾದ ಶಮ್ಮ,
ಅರಾಯರ್ನಾದ ಶಾರಾರನ ಮಗ ಅಹೀಯಾಮ್,
34 ಮಾಕಾದ ಅಹಸೆ್ಬೖನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್,
ಗಿಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಮಗ ಎಲೀಯಾಮ್,
35 ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ,
ಅಬೀರ್ಯನಾದ ಪಾರೈ,
36 ಚೋಬದ ನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಇಗಾಲ್,
ಗಾದ್ಯನಾದ ಬಾನೀ,
37 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಚೆಲೆಕ್,
ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನ ಸಹಾಯಕನೂ
ಬೇರೋತ್ಯನೂ ಆದ ನಹರೈ,
38 ಇತಿ್ರೕಯರಾದ ಈರಾ
ಮತು್ತ ಗಾರೇಬ,
39 ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯ.

ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಜನರಿದ್ದರು.

ಜನಗಣತಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಫಲ

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಮತೆ್ತ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧನಾಗುವಂತೆ ದಾವೀದನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
2 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ

ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ದಾನ್ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿರಿ. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಜನರಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಯೋವಾಬನು ರಾಜನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಜನರಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಜನರನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ!
ಈ ಕಾಯರ್ವು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ನೋಡು.
ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

4 ಆದರೆ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಮತು್ತ ಸೈನ್ಯದ
ಸೇನಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೋವಾಬನು ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿಗಳೊಡನೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹೊರಟನು. 5 ಅವರು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಅರೋಯೇರಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಪಾಳೆಯವು
ನಗರದ ಬಲ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲತು್ತ. (ಆ ನಗರವು ಗಾದ್ ಕಣಿವೆಯ
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಯಗೆ್ಜೕರಿನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.)

6 ಆಗ ಅವರು ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಮತು್ತ ತಖಿ್ತೕಮ್ ಹೊಜೀ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ
ಯಾನಿನದಾನಿಗೂ, ಚೀದೋನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋದರು. 7 ಅವರು
ತೂರ್ ಕೋಟೆಗೂ ಹಿವಿ್ವಯರ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ
ನಗರಗಳಿಗೂ ಯೆಹೂದದ ದಕ್ಷಿಣಕಿ್ಕರುವ ಬೇಷೆರ್ಬಕೂ್ಕ ಹೋದರು.
8 ಅವರು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಒಂಭತು್ತ ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು.

9 ಯೋವಾಬನು ರಾಜನಿಗೆ ಜನರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು
10 ದಾವೀದನು ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ನಂತರ

ಅವಮಾನಗೊಂಡಂತೆ ಭಾವಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ನಾನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದೆನು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಬಹಳ ಮೂಖರ್ನಾಗಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ದಾವೀದನು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದಾ್ದಗ, ಅವನ ದಶಿರ್ಯಾದ
ಗಾದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ಬಂದವು. 12 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ, ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ನಾನು ಮೂರು ಶಿಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಈ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ: ನಿನಗೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ
ಕಾಲ ಬರಗಾಲ ಬರಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಟಿ್ಟಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ವಾ್ಯಪಿಸಬೇಕೇ? ಇವುಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾನು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ತೀಮಾರ್ನಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ದಾವೀದನು ಗಾದನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೊಂದರೆಗೆ
ಒಳಗಾದೆ! ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಜನರಿಂದ
ಬಾರದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಇವು ಹೊತಾ್ತರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ
ನಿಯಮಿತಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದವು. ದಾನ್ನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತಸಾವಿರ ಜನರು ಸತ್ತರು. 16

ದೇವದೂತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಅದರತ್ತ ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು. ಆದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಿದ ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸಾಕು! ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಕೆಳಗಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಅರೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.

ದಾವೀದನು ಅರೌನನ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು
17 ಜನರನು್ನ ಕೊಂದ ದೂತನನು್ನ ದಾವೀದನು ನೋಡಿ

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಕೇವಲ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ನಿರಪರಾಧಿಗಳು. ಅವರು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯು ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಲದ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆ ದಿನ ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೋಗಿ,
ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಅರೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಅಂತೆಯೇ
ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಅರೌನನನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೋದನು. 20 ರಾಜನು ಅವನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ
ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅರೌನನು ನೋಡಿದನು. ಅರೌನನು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 21 ಅರೌನನು,
“ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು, “ನಿನಿ್ನಂದ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಬಂದೆನು. ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ರೋಗರುಜಿನಗಳು ನಿಲು್ಲತ್ತವೆ” ಎಂದನು.

22 ಅರೌನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, “ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ನೀನು ಏನನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳಿವೆ,
ನೊಗ ಮುಂತಾದ ಮರದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿವೆ. 23 ರಾಜನೇ, ನಾನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅರೌನನು ರಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದನು.

24 ಆದರೆ ರಾಜನು ಅರೌನನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಕಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಐವತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 25 ನಂತರ ದಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ದಾವೀದನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

ಅವನು ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
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1

1 ರಾಜರುಗಳು

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಬಹಳ
ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಲೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ ಕಂಬಳಿಗಳನು್ನ

ಹೊದಿಸಿದರೂ ಅವನ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು ನಿನ್ನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಯುವಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವೆವು. ಅವಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3

ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನ ಸೇವಕರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ
ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನು್ನ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ರಾಜನನು್ನ
ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ
ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ
ಯುವತಿಯು ಸಿಕಿ್ಕದಳು. ಅವಳು ಶೂನೇಮ್ ನಗರದವಳು. ಅವರು
ಆ ಯುವತಿಯನು್ನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಆ
ಯುವತಿಯು ಬಹಳ ಸೌಂದಯರ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ರಾಜನ
ಆರೈಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿದಳು.
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಅವಳನು್ನ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ.

5 ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀಯನು ಬಹಳ
ಗವಿರ್ಷ್ಠನಾದನು. ಅವನು, “ನಾನೇ ರಾಜನಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. (ಅದೋನೀಯನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹಗಿ್ಗೕತ.)
ಅದೋನೀಯನು ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆಪಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ರಥವನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ರಥದ ಮುಂದೆ ಓಡುವಂತಹ ಐವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಪಡೆದನು. 6

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀಯನನು್ನ
ಎಂದೂ ತಿದ್ದಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು, “ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅದೋನೀಯನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಕ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ.
ಅದೋನೀಯನು ಬಹಳ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದನು.

7 ಅದೋನೀಯನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬ ಮತು್ತ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ತಾನು
ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅದೋನೀಯನ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವರು ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಅದೋನೀಯನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಒಪ್ಪದ
ಅನೇಕರು ದಾವೀದನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ, ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ರೇಗೀ ಮತು್ತ
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಅದೋನೀಯನ ಸಂಗಡ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.

9 ಒಂದು ದಿನ, ಅದೋನೀಯನು ಎನ್ರೋಗೆಲಿನ ಹತಿ್ತರದ
ಚೋಹೆಲೆತ್ ಎಂಬ ಬಂಡೆಯ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳನು್ನ,
ಹಸುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅದೋನೀಯನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ (ರಾಜನ
ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ) ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಅದೋನೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ನಾತಾನನನಾ್ನಗಲಿ ಬೆನಾಯನನಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ವಿಶೇಷ
ಅಂಗರಕ್ಷಕರನಾ್ನಗಲಿ ಅವನ ಸೋದರ ಸೊಲೊಮೋನನನಾ್ನಗಲಿ
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ನಾತಾನನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಾಗ, ಅವನು ಸೊಲೊಮೋನನ
ತಾಯಿಯಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನಾದ
ಅದೋನೀಯನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಾ?
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜ ದಾವೀದನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 12 ನಿನ್ನ
ಜೀವ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಜೀವ
ಅಪಾಯದಲಿ್ಲರುವಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ನಿನ್ನ ನಂತರದ
ರಾಜನೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ
ಅದೋನೀಯನು ನೂತನ ರಾಜನಾದದು್ದ ಏಕೆ?’ ಎಂದು ಹೇಳು. 14

ನೀನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು
ಅದೋನೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿಜ ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ರಾಜನನು್ನ ನೋಡಲು ಅವನ ಮಲಗುವ
ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದಳು. ರಾಜನು ಬಹಳ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಶೂನೇಮಿನ
ಯುವತಿಯಾದ ಅಬೀಷಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಆರೈಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 16 ರಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ರಾಜನು, “ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ‘ನನ್ನ
ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನಾಗುವನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಳುವನು’
ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರಮಾಣ. 18 ಆದರೆ ಈಗ ಅದೋನೀಯನು ತನ್ನನು್ನ
ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 19

ಅದೋನೀಯನು ಅನೇಕ ಹಸುಗಳನು್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಯಾಜಕನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಯೋವಾಬನನು್ನ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವ ನಿನ್ನ
ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಯಾರು ರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂಬ
ನಿನ್ನ ತೀಮಾರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 21 ನೀನು
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಮತು್ತ
ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

22 ರಾಜನೊಡನೆ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದನು. 23

ಸೇವಕರು ರಾಜನಿಗೆ, “ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ಬಂದಿರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾತಾನನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರಾಜನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 24 ಆಗ ನಾತಾನನು, “ನನ್ನ
ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಅದೋನೀಯನು ನೂತನ
ರಾಜನಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಆಳಲೆಂದು ನೀನು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವೆಯಾ? 25 ಈ ದಿನ ಅವನು ಅನೇಕ ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ನಿನ್ನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು. ಅವರು ಈಗ
ಅವನೊಡನೆ ತಿನು್ನತಾ್ತ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ. ‘ರಾಜನಾದ
ಅದೋನೀಯನು ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನಾ್ನಗಲಿ ಯಾಜಕನಾದ
ಚಾದೋಕನನಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನನಾ್ನಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನಾ್ನಗಲಿ
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ನಂತರ
ರಾಜನಾಗುವವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ಒಳಗೆ ಬರಲು ಬತೆ್ಷಬೆಳಿಗೆ
ಹೇಳಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬತೆ್ಷಬೆಳು ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಳು.

29 ಆಗ ರಾಜನು ಈ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದನು: “ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ದೇವರಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 30 ಅಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಇಂದು ಪೂರೈಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ನನ್ನ
ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನಾಗುವನೆಂದೂ ನನ್ನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನೆಂದೂ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ನಾನು ನನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಳು ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದಳು.
ಅವಳು, “ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಚಿರಾಯುವಾಗಿರಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

1 ರಾಜರುಗಳು 1:2 239 1 ರಾಜರುಗಳು 1:31



2

ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
32 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು, “ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ,

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ
ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಈ ಮೂವರು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 33 ಆಗ ರಾಜನು ಅವರಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 34 ಅಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು
ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಅನಂತರ
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿರಿ; ಎಲ್ಲರೂ ‘ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಲಿ. 35 ನಂತರ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ. ಸೊಲೊಮೋನನು ನನ್ನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ
ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು, “ಆಮೆನ್,
ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಕಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಲಿ. 37

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೂ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜ್ಯವು ಹೆಚು್ಚ
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿ.” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

38 ಚಾದೋಕನು, ನಾತಾನನು, ಬೆನಾಯನು ಮತು್ತ ರಾಜನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು. ಅವರು
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಗೀಹೋನಿಗೆ ಹೋದರು. 39

ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾದೋಕನು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದನು. ದಾವೀದನ ಜನರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದರು. ಆಗ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ, “ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 40 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು
ಕೊಳಲುಗಳನು್ನ ಊದುತಾ್ತ ಸಂತಸದಿಂದ ಕೂಗಾಡುತಾ್ತ ಬಂದರು.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸುವಂತಿತು್ತ.

41 ಆ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಅದೋನೀಯನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಅತಿಥಿಗಳು ಊಟವನು್ನ ಮುಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ತುತೂ್ತರಿಯ
ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು. ಯೋವಾಬನು, “ಆ ಶಬ್ದವು ಏನು? ನಗರದಲಿ್ಲ
ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

42 ಯೋವಾಬನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ಯಾಜಕನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಅದೋನೀಯನು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಾ! ನೀನು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನೆ್ನೕ ತಂದಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

43 ಆದರೆ ಯೋನಾತಾನನು, “ಇಲ್ಲ! ಇದು ನಿನಗೆ ಶುಭ
ಸಮಾಚಾರವಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನೂತನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 44

ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನನು್ನ,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನನು್ನ, ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ರಾಜನ ಸ್ವಂತ
ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 45 ನಂತರ ಯಾಜಕನಾದ
ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ಗೀಹೋನ್
ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು. ಅನಂತರ
ಅವರು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ಜನರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
ಈಗ ನಗರದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದಾ್ದರೆ. ಆ
ಶಬ್ದವನೆ್ನೕ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು. 46 ಸೊಲೊಮೋನನು ಈಗ
ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದನೆ. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲು ರಾಜನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ‘ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನಿನಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರಖಾ್ಯತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಿ. ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಿ. ಅವನು
ನಿನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾಗಲಿ!’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ತಲೆಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, 48 ‘ನಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

49 ಆಗ ಅದೋನೀಯನ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದರು. 50 ಅದೋನೀಯನೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 51 ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ,
“ಅದೋನೀಯನು ನಿನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಇದಾ್ದನೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದೋನೀಯನು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

52 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು, “ಅದೋನೀಯನು ತಾನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಅವನ ತಲೆಯ ಒಂದು
ಕೂದಲಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನೇನಾದರೂ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ
ಸಾಯುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 53 ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಅದೋನೀಯನನು್ನ ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದರು. ಅದೋನೀಯನು
ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಅವನಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗು”
ಎಂದನು.

ದಾವೀದ ರಾಜನ ಮರಣ

ದಾವೀದನು ಸಾಯುವ ಕಾಲವು ಹತಿ್ತರವಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ಅವನಿಗೆ, 2 “ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ

ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀನಾದರೋ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರು;
ಧೈಯರ್ವಂತನಾಗಿರು. 3 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸು. ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ
ನಿಣರ್ಯಗಳಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. ಆಗ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಲೂ್ಲ ನೀನು ಹೋಗುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಯಶಸ್ಸನು್ನ ಗಳಿಸುವೆ. 4 ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾದರೆ, ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವನು: ‘ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.’”

5 “ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಸಹ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ನೇರನ
ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗನಾದ ಅಮಾಸನು. ಈ
ಜನರ ರಕ್ತವು ಅವನ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯ ಕತಿ್ತ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲಿ್ಲ
ತೊಡುವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿ್ಮತು. ಶಾಂತಿಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 6 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ರಾಜನಾಗಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಸರಿತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸು. ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ಅವನು ಮುದಿತನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ!”

7 “ಗಿಲಾ್ಯದಿನವನಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲ್ಯಯನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ
ತೋರು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿರಲು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೋದರನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದರು.

8 “ಗೇರನ ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಅವನು ಬಹುರೀಮಿನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು.
ನಾನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಆ ದಿನದಂದು ಅವನು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಶಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ನಂತರ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಬಂದನು.
ಆದರೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಶಿಮಿ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆನು. 9 ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು ಬುದಿ್ಧವಂತ! ಅವನಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮುದಿತನದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ನಂತರ ದಾವೀದನು ತೀರಿಕೊಂಡನು. ಅವನನು್ನ ದಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 11 ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಏಳು ವಷರ್
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲೂ್ಲ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೂ್ಲ
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.
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ಸೊಲೊಮೋನ ಮತು್ತ ಅದೋನೀಯ
12 ಈಗ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸತೊಡಗಿದನು. ರಾಜ್ಯವು ಅವನ ಪೂಣರ್
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀಯನು
ಸೊಲೊಮೋನನ ತಾಯಿಯಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಳ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನೀನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಂದೆಯಾ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು.

ಅದೋನೀಯನು, “ಹೌದು, ಇದು ಸಮಾಧಾನದ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.
14 ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

“ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಹೇಳಿದಳು.
15 ಅದೋನೀಯನು, “ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವು

ನನ್ನದಾಗಿತೆ್ತಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಾನೇ ಅವರ ರಾಜನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಬದಲಾದವು. ಈಗ ನನ್ನ ಸೋದರನೇ ರಾಜನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯಿದೆ, ಅದನು್ನ ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಡ” ಎಂದನು.

ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
17 ಅದೋನೀಯನು, “ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ನೀನು

ಏನನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೂನೇಮಿನ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡುವಂತೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು
ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ಒಳೆ್ಳಯದು, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

19 ಬತೆ್ಷಬೆಳು ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಹೋದಳು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು
ಎದು್ದನಿಂತು ಅವಳಿಗೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ
ತರಲು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವಳು ಅವನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಳು.

20 ಬತೆ್ಷಬೆಳು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋರಿಕೆಯಿದೆ,
ಅದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿರಾಕರಿಸದಿರು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ರಾಜನು, “ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೇನು? ನಾನು ನಿನ್ನ
ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ಬತೆ್ಷಬೆಳು, “ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾದ ಅಬೀಷಗಳು
ನಿನ್ನ ಸೋದರನಾದ ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ”
ಎಂದಳು.

22 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ,
“ಅಬೀಷಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ? ಅವನು ನನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನೆ್ನೕ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡೆಂದು ನೀನು ಕೇಳದಿರುವುದೇಕೆ? ಯಾಜಕನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಯೋವಾಬನೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನು್ನ
ನೀಡಿದರು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ,
ಅದೋನೀಯನು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ತನ್ನ
ಜೀವವನೆ್ನೕ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆರಬೇಕಾಗುವುದು! 24 ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಆತನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ, ನನಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ವಂಶಿಕರಿಗೆ
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ನೀಡಿದನು. ಅದೋನೀಯನು ಈ ದಿನವೇ
ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಬೆನಾಯನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಬೆನಾಯನು ಹೋಗಿ ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

26 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಾಜಕನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ
ಅಣತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನೀನೂ ಅವನ
ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, “ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಯಾಜಕನಾದ ಏಲಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಯಿತು. ಎಬಾ್ಯತಾರನು ಏಲಿಯ ಗೋತ್ರದವನು.

28 ಯೋವಾಬನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿದನು. (ಅವನು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದೋನೀಯನಿಗೆ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನು.) ಯೋವಾಬನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು.
29 ಯೋವಾಬನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಇದಾ್ದನೆಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಬೆನಾಯನಿಗೆ, ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವಂತೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

30 ಬೆನಾಯನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಯೋವಾಬನಿಗೆ, “ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ‘ಹೊರಗೆ ಬಾ!’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೋವಾಬನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆನಾಯನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೋವಾಬನು

ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ಆಗ ರಾಜನು ಬೆನಾಯನಿಗೆ, “ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು! ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಬಿಡು. ನಂತರ
ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡು. ಆಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತು್ತ
ನಾನು ಯೋವಾಬನ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವೆವು. ಮುಗ್ಧ
ಜನರು ಯೋವಾಬನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಈ
ದೋಷವುಂಟಾಯಿತು. 32 ಯೋವಾಬನು ತನಗಿಂತಲೂ ಬಹಳಷು್ಟ
ಉತ್ತಮರಾದ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ,
ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರ ಮತು್ತ ಯೆತೆರನ ಮಗನಾದ ಅಮಾಸ.
ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು; ಅಮಾಸನು
ಯೆಹೂದದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಯೋವಾಬನು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದನೆಂಬುದು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯೋವಾಬನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 33 ಅವರನು್ನ ಕೊಂದ
ಅಪರಾಧವು ಯೋವಾಬನ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಮೇಲೆಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ದಾವೀದನನೂ್ನ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಯೋವಾಬನನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ
ಅವನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. 35 ಆಗ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನನು್ನ ಯೋವಾಬನ
ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ನೇಮಿಸಿದನು.
ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನನು್ನ ನೂತನ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 36 ನಂತರ ರಾಜನು
ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕರೆತರಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು. ಆ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡು, ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿರು. 37

ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹೊಳೆಯ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಪಾ್ಪಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಮಿ್ಮಯು, “ನನ್ನ ರಾಜನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಗಲಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 39 ಆದರೆ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ತರುವಾಯ, ಶಿಮಿ್ಮಯ ಇಬ್ಬರು ಗುಲಾಮರು ಗತ್ ನಗರದ ರಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು: ಮಾಕನ ಮಗನಾದ
ಆಕೀಷ. ತನ್ನ ಗುಲಾಮರು ಗತ್ ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ತಡಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಗತ್ನ ರಾಜನಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗುಲಾಮರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

41 ಆದರೆ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗತ್ಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದುದ್ದನು್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 42 ಸೊಲೊಮೋನನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದೆಂದು
ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ನೀನು
ಬೇರೆಲಾ್ಲದರೂ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಪಾ್ಪಗುವುದೆಂದೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದೆಂದೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೂ ಒಪಿ್ಪಗೆ ನೀಡಿ ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ. 43 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಯಾಕೆ
ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ? 44

ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ
ನಿನ್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 45 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

1 ರಾಜರುಗಳು 2:12 241 1 ರಾಜರುಗಳು 2:45
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46 ನಂತರ ರಾಜನು ಶಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆನಾಯನಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ, ಬೆನಾಯನು ಅವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವು ಸಿ್ಥರವಾಯಿತು.

ಜ್ಞಾನಕಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬೇಡಿಕೆ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊಮೋನನು

ಅವಳನು್ನ ದಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ
ದೇವಾಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಹ ಸೊಲೊಮೋನನು ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2

ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅದುವರೆವಿಗೂ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಶುಗಳ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಸೊಲೊಮೋನನು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನಗೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳದೆ ಇದ್ದ ಕೆಲವು
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಎತ್ತರವಾದ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಮತು್ತ ಧೂಪಹಾಕಲು
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದನು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎತ್ತರದ
ಸ್ಥಳವಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಸೊಲೊಮೋನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ,
ಯೆಹೋವನು ರಾತಿ್ರ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ನೀಡಿ,
“ನೀನು ಏನುಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು. ನಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸೊಲೊಮೋನನು, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಬಹಳ ದಯಾಪರನಾಗಿದೆ್ದ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದು್ದ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ
ಬದುಕಿದನು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಅವನ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಆಳಲು ನೇಮಿಸಿ ನೀನು
ಮಹಾಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ. 7 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಇರಬೇಕಾದ ಬುದಿ್ದವಂತಿಕೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ.
8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು, ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ
ನಡುವೆ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ
ಎಣಿಸಲಾಗದು, ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನೇಕ
ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಳಲು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ
ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ನೀಡಲು ನನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕರುಣಿಸು. ಇದು ನನಗೆ
ಸರಿ ಮತು್ತ ತಪು್ಪಗಳ ನಡುವಿರುವ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಈ
ಮಹಾಜನಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಸೊಲೊಮೋನನ ಈ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ನಿನಗಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಆಯಸ್ಸನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯನೂ್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮರಣವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸೆಂದೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ವಿವೇಕವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ. 12 ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ವಿವೇಕಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂತವರು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಎನು್ನವಷು್ಟ ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮುಂದೆ
ನಿನ್ನಂತವರು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು
ಕೇಳದೆಹೋದ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ಜೀವವಿರುವವರೆಗೆ ನೀನು ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಿದು್ದ ಘನಮಾನವನು್ನ
ಹೊಂದುವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ
ರಾಜನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ನಡೆದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀನೂ ನಡೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ತನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸಿದನು.

16 ಒಂದು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ವೇಶೆ್ಯಯರು ಸೊಲೊಮೋನನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಅವರು ರಾಜನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 17 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು,
“ಸಾ್ವಮಿ, ನಾನು ಮತು್ತ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಾಗಿದೆ್ದವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದವು. ಅವಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇದಾ್ದಗ
ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದೆ. 18 ಮೂರು ದಿನಗಳ
ತರುವಾಯ, ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು.
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರೇ
ಇದೆ್ದವು. 19 ಒಂದು ರಾತಿ್ರ, ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. 20

ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ನಾನು ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ಈಕೆಯು ನನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ
ಹೋದಳು; ತನ್ನ ಸತ್ತ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟಳು. 21

ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು
ಕುಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧಳಾದಾಗ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ
ಮಗುವನು್ನ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಗು
ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಇಲ್ಲ! ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮಗು
ನನ್ನದು. ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ನಿನ್ನದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ! ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ನಿನ್ನದು. ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮಗು
ನನ್ನದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹೀಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ರಾಜನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ವಾದಿಸಿದರು.

23 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು, “ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ
ಮಗು ನನ್ನದೆಂದೂ ಸತಿ್ತರುವ ಮಗು ಅವಳದೆಂದೂ ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 24 ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಒಂದು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 25 ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ
ಮಗುವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧರ್ಧರ್ ಮಗುವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

26 ಆಗ ಎರಡನೆಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಈಗ ಸರಿಹೋಯಿತು.
ಮಗುವನು್ನ ಎರಡು ಹೋಳುಮಾಡಿ. ಆಗ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ಅವನಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯು,
ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ
ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯು ರಾಜನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಮಗುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಸಾ್ವಮಿ! ಅವಳಿಗೇ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

27 ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು, “ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ! ಅದನು್ನ
ಮೊದಲನೆಯ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವಳೇ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಸೊಲೊಮೋನನ ತೀಪಿರ್ನ ವಿಚಾರವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ವಿವೇಕಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಅವನು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಸಮಂಜಸವಾದ ತೀಪುರ್ ನೀಡುತಾ್ತನೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜ್ಯ

ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನತೆಯನೆ್ನಲ್ಲ
ಆಳಿದನು. 2 ಅವನಿಗೆ ಆಳಲು ನೆರವಾದ ಅವನ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನು ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.
3 ಶೀಷನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಎಲೀಹೋರೆಫ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಯಾಹು;
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ
ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯುವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಜನರ
ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದನು.
4 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯ; ಬೆನಾಯನು
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರರು; ಚಾದೋಕ ಮತು್ತ
ಎಬಾ್ಯತಾರರು ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು.
5 ನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್; ಅಜಯರ್ನು ಜಿಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು.
ನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಚಾಬೂದ; ಚಾಬೂದನು ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಯಾಜಕನೂ ಸಲಹೆಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
6 ಅಹೀಷಾರ್; ಅಹೀಷಾರನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲೂ್ಲ ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿದ್ದನು.
ಅಬ್ದನ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀರಾಮ; ಅದೋನೀರಾಮನು
ಗುಲಾಮರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು.
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7 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಜಿಲೆ್ಲಗಳೆಂದು ಕರೆದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲೆ್ಲಯನು್ನ ಆಳಲು
ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಈ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಜಿಲೆ್ಲಗಳಿಂದ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. 8 ಹನೆ್ನರಡು ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆನ್-ಹೂರನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
9 ಮಾಕಚ್, ಶಾಲಿ್ಬೕಮ್, ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್, ಏಲೋನ್,
ಬೇತ್ಹಾನಾನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ದೆಕರನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
10 ಅರುಬೊ್ಬೕತ್, ಸೋಕೋ, ಹೇಫರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ಹೆಸೆದನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
11 ನಾಫೋತ್ ದೋರ್ಗೆ ಬೆನ್ಅಬೀನಾದಾಬನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗಳಾದ
ಟಾಫತಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು.
12 ತಾಣಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಚಾರೆತಾನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೇತ್ಷೆಯಾನಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಬಾಣಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ತಳದಲಿ್ಲ
ಬೇತ್ಷೆಯಾನಿನಿಂದ ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲವರೆಗಿರುವ,
ಯೊಕೆ್ಮಯಾನಿನ ಆಚೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ.
13 ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಬೆನ್ಗೆಬೆರನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ ಯಾಯೀರನ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲಕೂ್ಕ ಅವನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಬಾಷಾನಿನ ಅಗೋರ್ಬ್ ಜಿಲೆ್ಲಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು. ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸುತು್ತವರಿದ ಅರವತು್ತ
ನಗರಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಗರಗಳ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ
ಸಲಾಕೆಗಳುಳ್ಳ ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.
14 ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನಾದ ಅಹೀನಾದಾಬನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
15 ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಅಹೀಮಾಚನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗಳಾದ ಬಾಸೆಮತಳನು್ನ ಇವನು
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು.
16 ಆಶೇರಿಗೂ ಅಲೋತಿಗೂ ಹೂಷೈಯನ ಮಗ ಬಾಣನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
17 ಇಸಾ್ಸಕಾರಿಗೆ ಫಾರೂಹನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
18 ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿಗೆ ಏಲನ ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
19 ಊರಿಯ ಮಗನಾದ ಗೆಬೆರನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು. ಅಮೋರಿಯರ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನು
ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾದ ಓಗನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವೇ
ಗಿಲಾ್ಯದ್. ಆದರೆ ಆ ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ಗೆಬೆರ್ ಒಬ್ಬನೇ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
20 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.

ಅಲಿ್ಲನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಷಿ್ಟತು್ತ.
ಜನರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಿಂದು ಕುಡಿದು
ಸಂತೋಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

21 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದವರೆಗಿನ ರಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ. ಈ ದೇಶಗಳು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತ ಅವನ ಜೀವಮಾನ ಪೂತಿರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಆಧೀನರಾಗಿದ್ದರು.

22 ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ನೂರೈವತು್ತ ಬುಷೆಲ್್ಸ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೋಧಿಯ ಹಿಟು್ಟ; ಮುನೂ್ನರು
ಬುಷೆಲ್್ಸ ಹಿಟು್ಟ; ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮೇಯಿಸಿದ ಹತು್ತ ಹಸುಗಳು;
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸಿದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಹಸುಗಳು; ನೂರು ಕುರಿಗಳು;
ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ದುಪಿ್ಪ, ಜಿಂಕೆ, ಸಾರಂಗ ಮತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕೋಳಿಗಳು.

24 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಆಳಿದನು. ಈ ದೇಶವು ತಿಫ್ಸಹುದಿಂದ
ಗಾಜದವರೆಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
25 ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಾನ್ನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರು;
ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಜೂರ ಗಿಡಗಳ
ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಕುಳಿತಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ರಥಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಾವಿರ ರಾಹುತರಿದ್ದರು. 27 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ರಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ರಾಜನ
ರಥಗಳ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಸವಾರಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮತು್ತ ಬಾಲಿರ್ಯನು್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳು
ಆಯಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನ
29 ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಷು್ಟ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. 30 ಅವನ ಜ್ಞಾನವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನನ
ಜ್ಞಾನವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿತು್ತ. 31

ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಜ್ಞಾನವು ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಜೆರಹನ ಮಗನಾದ
ಏತಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮಾಹೋಲನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಹೇಮಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್, ದದರ್ರಿಗಿಂತ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. 32 ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರುಸಾವಿರ
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐದು ಹಾಡುಗಳನೂ್ನ
ಬರೆದನು.

33 ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು
ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಗಿಡಗಳವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿದನು.
ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಪಾ್ರಣಿಗಳ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮತು್ತ
ಹರಿದಾಡುವ ಜಂತುಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿದನು. 34 ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳ
ಜನರೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಎಲಾ್ಲ ದೇಶದ ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶದ
ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು

ಹೀರಾಮನು ತೂರಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀರಾಮನು
ಯಾವಾಗಲೂ ದಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. ದಾವೀದನ
ನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನು ನೂತನ ರಾಜನಾದನೆಂದು

ಹೀರಾಮನು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನಾದ ಹೀರಾಮನಿಗೆ,
3 “ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ
ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಗೌರವಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ತನಕ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ ನನಗೆ
ಶತು್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಇಲ್ಲ.
5 “ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ನಂತರ
ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಾನು ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನಗೆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ, ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವು ನನಗೆ
ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ನನಗಾಗಿ ದೇವದಾರುಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೀಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ
ಸೇವಕರೂ ನಿನ್ನವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ವೇತನವನು್ನ ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಡಗಿಗಳು ಚೀದೋನ್ಯರ
ಬಡಗಿಗಳಂತೆ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳಿದುದನು್ನ ಹೀರಾಮನು ಕೇಳಿದಾಗ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು, “ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿವೇಕಿಯಾದ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ನಂತರ ಹೀರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:

1 ರಾಜರುಗಳು 4:7 243 1 ರಾಜರುಗಳು 5:8
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“ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ
ದೇವದಾರು ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ
ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ತರುತಾ್ತರೆ. ನಂತರ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕಟಿ್ಟ, ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೇಲಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದಿಮಿ್ಮಗಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಹಾರಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.”

10 ಹೀರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ದೇವದಾರು
ಮತು್ತ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ
ಹೀರಾಮನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ ಗಾ್ಯಲನ್ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

12 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಹೀರಾಮನ
ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನ ನಡುವೆ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ. ಈ ಇಬ್ಬರು
ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

13 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಬಲತಾ್ಕರದಿಂದ ಈ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 14

ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅದೋನೀರಾಮ ಎಂಬವನನು್ನ
ಇವರಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು
ತಿಂಗಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದನು. ಈ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿ
ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು ಜನರಿದ್ದರು. 17 ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಅಡಿಪಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡದಾದ
ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ತೆಗೆಯಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ
ತೆಗೆದರು. 18 ನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮತು್ತ ಹೀರಾಮನ ಕಟ್ಟಡ
ಕಟು್ಟವವರು ಮತು್ತ ಗೆಬಾಲ್ಯ ಜನರು ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದರು.
ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದ
ನಿಮಾರ್ಣಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಾನೂರ
ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣವು
ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅದು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಜೀವ್
(ವೈಶಾಖ) ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. 2 ದೇವಾಲಯವು
ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ್ಡ ಉದ್ದ, ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ ನಲವತೆ್ತೖದು
ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 3 ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಮಂಟಪವು
ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ನಲವತೆ್ತೖದು ಅಡಿ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ.
ಮುಂದಿನ ಮಂಟಪವು ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳದುದ್ದಕೂ್ಕ
ವಾ್ಯಪಿಸಿತು್ತ. ಮಂಟಪದ ಉದ್ದವು ದೇವಾಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ
ಸಮನಾಗಿತು್ತ. 4 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಿರಿದಾದ ಕಿಟಿಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಕಿಟಕಿಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿರಿದಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಡೆ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. 5 ನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನು
ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಲಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ ಸಾಲು ಕೊಠಡಿಗಳು ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವು. 6 ಈ ಕೊಠಡಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದರೂ, ಅವುಗಳ ತೊಲೆಗಳು ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಾ್ಭಗವು
ತೆಳುವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೊಠಡಿಗಳ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಯು, ಅದರ
ಕೆಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಿಂತ ತೆಳುವಾಗಿತು್ತ. ಕೆಳ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ
ಅಗಲ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. ಮಧ್ಯದ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ
ಒಂಭತು್ತ ಅಡಿಗಳು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ ಹತೂ್ತವರೆ
ಅಡಿಗಳು. 7 ಈ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕೆಲಸಗಾರರು
ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಕಲು್ಲಗಣಿಯಿಂದ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗಲೇ ಕೆಲಸಗಾರರು ಈ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುತಿ್ತಗೆ, ಉಳಿ ಮುಂತಾದ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಉಪಕರಣಗಳ ಶಬ್ದವು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

8 ಕೆಳಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ದೇವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದ
ಕಡೆಗಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳು ಒಳಗಡೆಯಿದು್ದ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನ
ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

9 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದನು. ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಠಡಿಗಳ
ನಿಮಾರ್ಣವನೂ್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು ಅಂತಸು್ತ ಏಳೂವರೆ
ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳ ದೇವದಾರು ತೊಲೆಗಳು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸುತಿ್ತ್ತದ್ದವು.

11 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ
ನಿನಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನೀನು ನಿಮಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದನು. 15 ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ
ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದಿಂದ ಮಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ
ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಿ್ಲನ ನೆಲಕೆ್ಕ ತುರಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಹಾಸಿದ್ದರು. 16 ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮೂವತು್ತ
ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಈ
ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ನೆಲದಿಂದ ಮಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವೆಂದು ಕರೆದರು. 17 ಈ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಿದೆ. ಈ ಕೊಠಡಿಯ
ಉದ್ದ ಅರವತು್ತ ಅಡಿ. 18 ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ದೇವದಾರು
ಮರದ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದು್ದ ಈ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಾವುದೇ ಕಲು್ಲಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವದಾರು ಮರದ
ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ಮತು್ತ ಬಳಿ್ಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತು್ತ.

19 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 20 ಈ ಕೊಠಡಿಯು ಮೂವತು್ತ
ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ
ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 21 ಸೊಲೊಮೋನನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಈ
ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದನು. ಈ ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ
ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನೂ್ನ
ಜೋಡಿಸಿದನು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. 22 ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಮುಂದಿನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ಚಿನ್ನದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದರು.

23 ಕೆಲಸಗಾರರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಆಲೀವ್ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯು ಹದಿನೈದು
ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 24 ಈ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳು
ಅಳತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯ ಉದ್ದ ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೊನೆಗಿರುವ ಅಂತರ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕೆರೂಬಿಯ ಎತ್ತರ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು. 27 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವುಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಠಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಒಂದನೊ್ನಂದು ತಾಕುತಿ್ತದ್ದವು. ಉಳಿದೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಎರಡು
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ತಾಕುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ಈ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

29 ಮುಖ್ಯಕೊಠಡಿಯ ಮತು್ತ ಒಳಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಈ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳ ನೆಲಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ
ಹಾಸಿದ್ದರು.

31 ಕೆಲಸಗಾರರು ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಈ
ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ
ಪಂಚಕೋಣಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. 32 ಅವರು ಆಲೀವ್
ಮರದಿಂದ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲಸಗಾರರು
ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದರು. ನಂತರ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದರು.

1 ರಾಜರುಗಳು 5:9 244 1 ರಾಜರುಗಳು 6:32
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33 ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚೌಕಾಕಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಆಲೀವ್
ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದರು. 34 ನಂತರ ಅವರು ತುರಾಯಿ ಮರದ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಿದು್ದ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಮಡಿಸುವಂತಹ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು.
35 ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷಗಳ ಮತು್ತ ಹೂಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.

36 ನಂತರ ಅವರು ಒಳಾಂಗಣವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು
ಒಳಾಂಗಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆಯು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೂರು
ಸಾಲುಗಳನೂ್ನ ದೇವದಾರುಮರದ ತೊಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಾಲನೂ್ನ
ಹೊಂದಿತು್ತ.

37 ಅವರು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಜೀವ್ (ವೈಶಾಖ)
ಮಾಸದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಇದು ನಡೆಯಿತು. 38 ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣವು ವಷರ್ದ
ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಬುಲ್ (ಕಾತಿರ್ಕ) ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು.
ಅದು ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ.
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಏಳು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು.
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಅದರ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಅರಮನೆ

ಸೊಲೊಮೋನನು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ ಹಿಡಿಯಿತು. 2 ಅವನು

“ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯದ ಮನೆ” ಎಂಬ ಕಟ್ಟಡವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದರ ಉದ್ದ ನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿಗಳು; ಅಗಲ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಅಡಿಗಳು;
ಎತ್ತರ ನಲವತೆ್ತೖದು ಅಡಿಗಳು. ಅದರಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಸಾಲಿನ ದೇವದಾರು
ಮರದ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು ಆ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವದಾರು ಮರದ
ಬೋದಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. 3 ಈ ಸಾಲು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವದಾರು
ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತೊಲೆಗಳ ಮೇಲಾ್ಭಗದ
ಮಾಳಿಗೆಗೆ ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹಾಸಿದ್ದರು. ಈ
ಕಂಬಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲೂ್ಲ ಹದಿನೈದು ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತೖದು ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. 4 ಗೋಡೆಯ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಸಾಲು ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಕಿಟಕಿಗಳು ಎದುರು ಬದುರಾಗಿದ್ದವು.

5 ಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಮೂರು
ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ
ಚತುಷೊ್ಕೕಣಾಕಾರವಾಗಿದ್ದವು.

6 ಸೊಲೊಮೋನನು, “ಕಂಬಮಂಟಪ”ವನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದರ ಉದ್ದ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಅಡಿ ಮತು್ತ ಅಗಲ ನಲವತೆ್ತೖದು ಅಡಿ.
ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲೂ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಡಸಾಲೆಯಿತು್ತ.

7 ಸೊಲೊಮೋನನು ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ಸಿಂಹಾಸನ
ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಇದನು್ನ, “ನಾ್ಯಯಮಂದಿರ”
ಎಂದೂ ಕರೆದನು. ಈ ಕೋಣೆಗೆ ನೆಲದಿಂದ ಮಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ
ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

8 ಸೊಲೊಮೋನನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಮನೆಯು
“ನಾ್ಯಯಮಂದಿರ”ದ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಮನೆಯನು್ನ
“ನಾ್ಯಯಮಂದಿರ”ದಂತೆಯೇ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಫರೋಹನ ಮಗಳಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

9 ಈ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಗೆ ಗರಗಸದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಂದುಗಡೆ ಮತು್ತ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸಮನಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದನು. ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಅಡಿಪಾಯದಿಂದ
ಗೋಡೆಯ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದವು. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಹ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಲಾಗಿತು್ತ. 10 ಅಡಿಪಾಯವನು್ನ ಅಗಲವಾದ ಮತು್ತ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಹಾಕಿದರು. ಕೆಲವು ಕಲು್ಲಗಳು ಹದಿನೈದು
ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವು ಹನೆ್ನರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು.
11 ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಇತರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಕಲು್ಲಗಳು
ಮತು್ತ ದೇವದಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳಿದ್ದವು. 12 ಅರಮನೆಯ
ಅಂಗಳದ, ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ
ಮಂಟಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮೂರು
ಸಾಲು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಒಂದು ಸಾಲು ದೇವದಾರು ಮರಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.

13 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತೂರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹೀರಾಮ್
ಎಂಬವನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆಸಿದನು. 14 ಹೀರಾಮನ ತಾಯಿಯು ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಅವನ ದಿವಂಗತ

ತಂದೆಯು ತೂರಿನವನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀರಾಮನು ಹಿತಾ್ತಳೆಯಿಂದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯೂ
ಅನುಭವಿಯೂ ಆದ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೀರಾಮನಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಲಾ್ಲ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೀರಾಮನನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಹೀರಾಮನು ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

15 ಹೀರಾಮನು ಎರಡು ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ; ಸುತ್ತಳತೆ ಹದಿನೆಂಟು
ಅಡಿ. ಈ ಕಂಬಗಳು ಟೊಳಾ್ಳಗಿದ್ದವು; ಲೋಹವು ಮೂರು ಇಂಚು
ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. 16 ಹೀರಾಮನು ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಎರಡು
ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಹೀರಾಮನು ಈ
ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 17 ನಂತರ ಅವನು
ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸರಪಣಿಯ ಎರಡು
ಜಾಲರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತಾಮ್ರದ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಈ
ದಾಳಿಂಬೆಯ ಅಲಂಕರಣಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೋದಿಗೆ
ಜಾಲರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡೆರಡು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 19

ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳು
ಹೂಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. 20 ಈ ಬೋದಿಗೆಗಳು ಕಂಬಗಳ
ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವು ವೃತಾ್ತಕಾರದ ಜಾಲರಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದವು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೋದಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರು
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದವು. 21 ಹೀರಾಮನು ಈ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಕಂಬಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ
ಯಾಕೀನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಉತ್ತರದ ಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 22 ಅವರು ಹೂ ಆಕಾರದ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ
ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ
ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯಿತು.

23 ನಂತರ ಹೀರಾಮನು ವೃತಾ್ತಕಾರದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಈ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ “ಸಮುದ್ರ”ವೆಂದು ಕರೆದರು.
ಆ ತೊಟಿ್ಟಯ ಸುತ್ತಳತೆಯು ನಲವತೆ್ತೖದು ಅಡಿಗಳು. ಅದರ ಒಂದು
ಅಂಚಿನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಚಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಅಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಆಳ
ಏಳುವರೆ ಅಡಿಗಳು. 24 ಆ ತೊಟಿ್ಟಯ ಹೊರಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಂದು ಕಂಠವಿತು್ತ. ಈ ಕಂಠದ ಕೆಳಗಡೆಯಲಿ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಂತೆ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ
ಎರಕಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. 25 ಈ ತೊಟಿ್ಟಯು ಹನೆ್ನರಡು ಹಿತಾ್ತಳೆಯ
ಹೋರಿಗಳ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲಿತು್ತ. ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳೂ ತೊಟಿ್ಟಗೆ
ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಹೊರಭಾಗವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.
ಮೂರು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು
ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೂ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು. 26

ಈ ತೊಟಿ್ಟಯ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳು ಮೂರು ಇಂಚು ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಈ
ತೊಟಿ್ಟಯ ಕಂಠವು ಲೋಟದ ಕಂಠದಂತೆ ಅಥವಾ ಹೂಗಳ
ದಳದಂತೆ ಇತು್ತ. ಈ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ಸಾವಿರ ಗಾ್ಯಲನ್
ನೀರನು್ನ ತುಂಬಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

27 ಹೀರಾಮನು ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ
ಉದ್ದ ಆರು ಅಡಿಗಳು; ಅಗಲ ಆರು ಅಡಿಗಳು; ಮತು್ತ ಎತ್ತರ
ನಾಲು್ಕವರೆ ಅಡಿಗಳು. 28 ಈ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚೌಕಟಿ್ಟನ
ಅಂಕಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನು. 29 ಅಂಕಣದ ಮತು್ತ ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಸಿಂಹಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಮತು್ತ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು.
ಸಿಂಹಗಳ, ಹೋರಿಗಳ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಹೂವಿನಾಕಾರದಲಿ್ಲ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ್ದನು. 30 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬಂಡಿಗೂ ನಾಲು್ಕ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಗಾಲಿಗಳು ಮತು್ತ ಅಚು್ಚಗಳು ಇದ್ದವು.
ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆ್ರಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಆಧಾರ
ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಂಬಗಳ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಮೇಲಾ್ಭಗವು
ಹೂವಿನಾಕಾರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. 31 ಈ ಪಾತೆ್ರಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಚೌಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಪಾತೆ್ರಯ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಚು
ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಪಾತೆ್ರಯ ಬಾಯಿಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಇಂಚು
ವಾ್ಯಸದೊಂದಿಗೆ ವೃತಾ್ತಕಾರವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ
ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ವಿನಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ಚೌಕಟು್ಟ
ವೃತಾ್ತಕಾರವಾಗಿರದೆ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿತು್ತ. 32 ಈ ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗಡೆ
ನಾಲು್ಕ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ ವಾ್ಯಸವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಇಂಚುಗಳು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಅಚು್ಚಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಯೊಂದಿಗೇ ಸೇರಿಸಿ
ಅಖಂಡವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. 33 ಈ ಚಕ್ರಗಳು ರಥದ ಮೇಲಿನ
ಚಕ್ರಗಳಂತಿದು್ದವು. ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಚು್ಚಗಳನು್ನ,
ಕಂಠಗಳನು್ನ, ಅರೆಯಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು.

34 ಪ್ರತಿ ಬಂಡಿಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಆಧಾರ
ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. 35 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ
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ಒಂದು ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಪಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಬಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ
ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 36 ಬಂಡಿಯ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ, ಸಿಂಹಗಳ, ಖಜೂರ್ರ ಗಿಡಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಹಿತಾ್ತಳೆಯಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲ
ಅವಕಾಶವಿದ್ದ ಭಾಗಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. ಬಂಡಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ
ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಹೀರಾಮನು ಹತು್ತ
ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿದ್ದವು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಹಿತಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹಿತಾ್ತಳೆಯನು್ನ
ಕರಗಿಸಿ, ಅಚಿ್ಚನಲಿ್ಲ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಡಿಗಳ ಗಾತ್ರ
ಮತು್ತ ಆಕಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.

38 ಹೀರಾಮನು ಹತು್ತ ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಹತು್ತ
ಬಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಗಾಳವಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಗಾಳದ ಅಗಲವು ಆರು ಅಡಿಗಳು. ಪ್ರತಿ
ಗಂಗಾಳವು ಇನೂ್ನರ ಮೂವತು್ತ ಗಾ್ಯಲನ್ ನೀರನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
39 ಹೀರಾಮನು ದೇವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಐದು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಇತರ ಐದು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು
ಆ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯವನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. 40 ಹೀರಾಮನು ಗುಂಬಗಳನು್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಚಿಕ್ಕ ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೀರಾಮನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೀರಾಮನು ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳ
ಪಟಿ್ಟ ಹೀಗಿದೆ:

41 ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳು;
ಈ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಮಡಕೆಯ ಆಕಾರದ ಎರಡು
ಬೋದಿಗೆಗಳು;
ಬೋದಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬಿ್ಬದಂತಿರುವ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳು;
42 ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳನೂ್ನ
ನಾನೂರು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ ಅಂದರೆ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಎರಡು ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಲರಿಗೂ
ಎರಡೆರಡು ಸಾಲು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು;
43 ಒಂದೊಂದು ಗಂಗಾಳವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಹತು್ತ ಬಂಡಿಗಳು;
44 ಹನೆ್ನರಡು ಹೋರಿಗಳು ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು
ಜಲಾಶಯ.
45 ಗುಂಬಗಳು, ಚಿಕ್ಕಸಲಿಕೆಗಳು, ಚಿಕ್ಕಗಂಗಾಳಗಳು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾತೆ್ರಗಳು.
ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಹೀರಾಮನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಯಗೊಳಿಸಿದ
ಹಿತಾ್ತಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದನು. 46 ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ತೂಕಹಾಕಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಗದಷು್ಟ ವಸು್ತಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಒಟು್ಟ ತೂಕವು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ ಚಾರೆತಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತಯಾರಿಸಲು ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹಿತಾ್ತಳೆಯನು್ನ ಕರಗಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ನೆಲದ ಅಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲ
ಸುರಿದು ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

48 ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಂಗಾರದಿಂದ
ಮಾಡಲು ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಬಂಗಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ;
ಬಂಗಾರದ ಮೇಜು (ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಈ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ);
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು (ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಐದು ಮತು್ತ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಐದು.)
ಬಂಗಾರದ ಹೂಗಳು, ಹಣತೆಗಳು ಮತು್ತ ಇಕು್ಕಳಗಳು;
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು; ದೀಪಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಉಪಕರಣಗಳು; ಚಿಕ್ಕ ಗಂಗಾಳಗಳು; ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ
ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತೆ್ರಗಳು;
ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಶುದ್ಧಬಂಗಾರದ
ಪಾತೆ್ರಗಳು; ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು.
51 ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ರಾಜನಾದ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು
ಮೀಸಲಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದನು. ಅವನು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ

ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ,
ಕುಲಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಟುಂಬ
ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದಾವೀದ
ನಗರದಿಂದ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರುವಾಗ ಅವರು ಸಹ
ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 2

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದರು. ಇದು ಏತನೀಮ್ ತಿಂಗಳಿನ (ಆಶಿ್ವೕಜ)
ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು (ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ) ನಡೆಯಿತು. ಇದು
ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ನಂತರ ಯಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 4

ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯಾಜಕರು
ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 5

ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು
ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 6 ಆಗ ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇದು ಆಲಯದ
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವಾಗಿತು್ತ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 7 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದವು. 8 ಈ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು.
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವ
ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕೋಲುಗಳ ತುದಿಯನು್ನ
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿರುವ ಯಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಲುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲವೆ. 9

ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೇ ವಸು್ತವೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳು. ಮೋಶೆಯು ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳೇ. ಇವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವೇ ಹೋರೇಬ್.

10 ಯಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟರು. ಯಾಜಕರು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ಮೋಡದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 11

ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 12 ಆಗ
ಸೊಲೊಮೋನನು,
“ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು

ಮಾಡಿದನು.
ತಾನಾದರೋ ಕಪಾ್ಪದ ಮೋಡದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.

13 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯದು್ಭತವಾದ ಆಲಯವನು್ನ ನಿನಗಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆನು.

ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರಬಹುದು”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದನು.

14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿದನು. 15 ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೀಘರ್ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಇಂತಿದೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಹತ್ವ ಪೂಣರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, 16 ‘ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂದೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆಲಯವೊಂದನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳಿಂದ ನಾನಿನೂ್ನ
ಯಾವ ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನಾ್ನಳುವ
ನಾಯಕನನು್ನ ನಾನಿನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನೀಗ
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನಗೆ ಸನಾ್ಮನವನು್ನ ತರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ದಾವೀದನನು್ನ
ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
17 “ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು
ಬಹಳ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು. 18 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
‘ನೀನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಆಲಯವೊಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಬಹಳ
ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟಿ್ಟರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ
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ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗಿದೆ. 19 ಆದರೆ
ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 “ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿದನು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಾನೀಗ ರಾಜನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾನು
ಆಲಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. 21 ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಾಗಿ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಾನೊಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈ
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದಾಗ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ,
23 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ನಿನ್ನಂತಹ ದೇವರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನೀನು
ದಯಾಳುವಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವೆ. 24 ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನೊಂದು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ನೀನು ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಬಾಯಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಇಂದು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ. 25 ಈಗಲಾದರೋ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು
ಮಾಡಿದ ಇತರ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸು. ನೀನು ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, ‘ದಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲನ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ
ಆಳುತ್ತಲೇ ಇರುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
27 “ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವೆಯಾ? ಆಕಾಶವೆಲ್ಲವೂ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ
ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಸಲಾರವು. ಹೀಗಿರಲು, ನಾನು
ನಿನಗಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವ ಈ ಆಲಯವು ನಿನ್ನ ವಾಸಕೆ್ಕ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು. ಇಂದು ನಿನಗೆ ನಾನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು. 29 ‘ಅಲಿ್ಲ ನಾನು
ಸನಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡುವೆನು’ ಎಂದು ನೀನು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ
ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹಗಲಿರುಳೂ ದೃಷಿ್ಟಸು.
ನಾನು ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. 30 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಲಾಲಿಸು. ನೀನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೇಳಿ, ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
31 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು
ತರುತಾ್ತರೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಂದು ತಾನು
ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 32

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ತೀಪುರ್ನೀಡು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು. ಅವನು
ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂಬುದನೂ್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.
33 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಸೋಲಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತರೆ. ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. 34

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮತೆ್ತ
ನೆಲೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

35 “ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ
ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ. ಆಗ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಬಳಲಿಸುವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಟು್ಟ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗುತಾ್ತರೆ. 36 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ
ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು; ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು;
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸು. ಬಳಿಕ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು.
37 “ಭೂಮಿಯು ಬಹಳ ಬರಡಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಳೇ
ಬೆಳೆಯದಂತಾಗಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಘೋರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಗಳು
ಜನರಲಿ್ಲ ಹರಡಬಹುದು. ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ವಾ್ಯಧಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. 38 ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಯಾಚಿಸಿ ಈ
ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, 39 ದಯವಿಟು್ಟ ಅವನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ,
ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಜನರು ನಿಜವಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ತೀಪುರ್ನೀಡು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ
ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡು. 40 ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.
41 “ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳ
ಜನರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ದೂರದಿಂದ ಬರುತಾ್ತರೆ. 43 ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ
ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು, ಅನ್ಯ ಸ್ಥಳದವರಾದ
ಆ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ದಯವಿಟು್ಟ ಈಡೇರಿಸು. ಆಗ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆ ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು ಮತು್ತ ಅವರು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು. ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಗೌರವಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆನೆಂಬುದು ಆಗ
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದು.
44 “ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಜನರು, ನಿನಿ್ನಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಗೌರವಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ, 45 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ ನೀನು ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
46 “ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಜನರ
ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಕೆಲವು ದೂರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವರು. 47 ಆ
ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ
ಕೋರಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು, ‘ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 48 ಅವರು ಆ ದೂರದ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಈ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ನಿನಿ್ನಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ
ನಗರದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಗೌರವಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ಆಲಯದ
ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ
ಪಾಪಿಗಳಾದೆವು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, 49 ನಿನ್ನ
ನಿವಾಸವಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದಲೇ ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ
ಆಲಿಸಿ ಅವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸು. 50 ನಿನ್ನ ಜನರ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು.
51 ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರಮಾಡಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಸುಡುವ
ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ತಂದಂತೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
52 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.
ಅವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ ಘಳಿಗೆಯಲಾ್ಲದರೂ ನಿನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅದನು್ನ ಆಲಿಸು, 53 ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಂತ
ಜನರೆಂದು ಆರಿಸಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ
ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ.”

1 ರಾಜರುಗಳು 8:19 247 1 ರಾಜರುಗಳು 8:53
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54 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಮೊಣಕಾಲುಗಳನೂ್ನರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಸೊಲೊಮೋನನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿ
ಎದು್ದನಿಂತನು. 55 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
56 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿರಿ! ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವನು!
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿರುವನು. 57 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲೆಂದು ನಾನು ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲೆಂದು ನಾನು ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಕೂಡದೆಂದು ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 58 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ,
ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡಲಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ, ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲು ಆಗ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 59

ನನ್ನ ಈ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡವುಗಳನು್ನ
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸದಾ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ
ನೆರವೇರಿಸಲಿ. 60 ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂದು
ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 61 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಆತನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ಸದಾ ಅನುಸರಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ” ಎಂದನು.

62 ಬಳಿಕ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 63

ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ರಾಜನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಲಯವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

64 ಅಂದು ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ
ಅಂಗಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ್ದ
ಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಈ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಡಿಸಲಾರದಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತು್ತ.

65 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಮಾತ್
ದಾರಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಏಳು
ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ದಿನಗಳು ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು! 66 ಮಾರನೆಯ ದಿನ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರು ರಾಜನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ

ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಂತೆ ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ
ಆಲಿಸಿದೆನು. ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನೀನು ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ. ನಾನು ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡುವೆನು. ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ ಮನಸೂ್ಸ ಸದಾ ಅದರ
ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 4 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಸೇವೆಮಾಡಿದಂತೆ
ನೀನೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಯಥಾಥರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು; ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಮಾಡಬೇಕು. 5 ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾಗಿರುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು.
ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದನು.
6 “ಆದರೆ ನೀನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ
ನೀನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಪೂಜೆಯನಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಬಲಾತ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತಾ್ತರೆ. ಅನ್ಯಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಪವಿತ್ರವನಾ್ನಗಿಸಿದೆ. ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾನದನು್ನ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 8

ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ನೋಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಸಿ್ಮತರಾಗುವರು. ‘ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ
ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು?’
ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. 9 ‘ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದರೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಆತನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆ ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಕಾರಣವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಅನ್ಯಜನರು ಉತ್ತರಿಸುವರು.”

10 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು
ಹಿಡಿಯಿತು. 11 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ತರುವಾಯ ಗಲಿಲಾಯದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತೂರಿನ
ರಾಜನಾದ ಹೀರಾಮನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಆಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಹೀರಾಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೀರಾಮನಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನು್ನ, ತುರಾಯಿ
ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಹೀರಾಮನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 12

ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೀರಾಮನು ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಹೀರಾಮನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ರಾಜನಾದ
ಹೀರಾಮನು, “ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏಕೆ ಹೀಗಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ರಾಜನಾದ
ಹೀರಾಮನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಾಬೂಲ್ ದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ ಕಾಬೂಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 14

ಹೀರಾಮನು ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಆಲಯದ
ನಿಮಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಒಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಪೌಂಡು
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.

15 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಆಲಯದ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಗುಲಾಮರನು್ನ
ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದನು. ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇತರ ಅನೇಕ
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಮಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸದವರನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು; ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಗರದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹಾಚೋರ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಗೆಜೆರ್
ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

16 ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ಗೆಜೆರ್ ನಗರದ ವಿರುದ್ದ
ಹೋರಾಟಮಾಡಿ, ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ್ದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಫರೋಹನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಮದುವೆಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಸಹ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; 18 ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಾಲಾತ್ ಮತು್ತ ತಾಮಾರ್
ನಗರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; 19 ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉಗಾ್ರಣನಗರಗಳನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು;
ತನ್ನ ರಥಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ತಾಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ತಾನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ, ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ,
ಮತಿ್ತತರ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

1 ರಾಜರುಗಳು 8:54 248 1 ರಾಜರುಗಳು 9:19
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20 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಅನ್ಯಜನರೂ ಇದ್ದರು. ಆ
ಜನರೆಂದರೆ: ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು,
ಹಿವಿ್ವೕಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಜನರನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಮಥರ್ರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು;
ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 22 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ ಯಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಲು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು; ಸಕಾರ್ರದ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರು;
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು; ಸೇನಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು; ರಥಾಶ್ವಗಳಿಗೂ
ಅಶ್ವಪೇದೆಗೂ ಮಹಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 23

ಸೊಲೊಮೋನನ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಸು್ತವಾರಿಗೆ ಐನೂರ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ
ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

24 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ದಾವೀದ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು.
ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

25 ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ದಲೂ್ಲ ಮೂರು ಸಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸುಗಂಧ ಧೂಪವನು್ನ
ಸುಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

26 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಏಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ
ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಸಹ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಎದೋಮ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಏಲೋತಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದೆ. 27

ಸಮುದ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ರಾಜನಾದ
ಹೀರಾಮನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅನುಭವಸ್ಥ ನಾವಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಸೊಲೊಮೋನನ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನ ಜನರೊಡನೆ
ಕೆಲಸಮಾಡಲು, ರಾಜನಾದ ಹೀರಾಮನು ತನ್ನ ನಿಪುಣರಾದ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 28 ಸೊಲೊಮೋನನ ಹಡಗುಗಳು
ಓಫೀರಿಗೆ ಹೋದವು. ಆ ಹಡಗುಗಳು ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತು್ತ
ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಓಫೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು.

ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದಳು

ಶೆಬದ ರಾಣಿ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಳು. ಅವಳು
ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು 2 ತನ್ನ ಸೇವಕರ
ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು.

ಅನೇಕ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ,
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಹಳ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಳು. ಅವಳು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಳು. 3

ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವಳ
ಯಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಠಿಣವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. 4

ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಹು ಜ್ಞಾನಿಯೆಂಬುದು ಶೆಬದ ರಾಣಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಸುಂದರವಾದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ 5

ರಾಜನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು.
ಅವನ ಔತಣಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟಸುವಂತಹ” ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಣಿಯು ರಾಜನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ
ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜ! 7 ನಾನೇ ಬಂದು,
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವವರೆಗೆ ನಾನು
ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮಹತ್ವವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಜನರು ಹೇಳಿದುದಕಿ್ಕಂತ
ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಜ್ಞಾನವೂ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ. 8 ನಿನ್ನ
ಪತಿ್ನಯರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ! ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು! 9 ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ! ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆತನು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸದಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ನೀನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುತಿ್ತರುವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

10 ನಂತರ ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ
ಎಂಭತು್ತ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ
ಅನೇಕ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು.

ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು.

11 ಹೀರಾಮನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಆ ಹಡಗುಗಳು ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ತಂದವು. 12 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಮರವನು್ನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಆಧಾರಕಂಬಗಳಿಗಾಗಿ
ಬಳಸಿದನು. ಅವನು ಹಾಡುಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಪ್ರ್
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಆ
ಮರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಅಂತಹ ಮರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಅಂತಹ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.

13 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇತರ ದೇಶದ ರಾಜರಿಗೆ
ಮಯಾರ್ದೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಶೆಬದ ರಾಣಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನು ನೀಡಿದನು. ಅನಂತರ
ರಾಣಿಯು ಸೇವಕರೊಡನೆ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದಳು.

14 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತಾ್ನಲು್ಕ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಸಿಗುತಿ್ತದ್ದ ಬಂಗಾರವಲ್ಲದೆ
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜರಿಂದಲೂ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಅವನು ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.

16 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಇನೂ್ನರು ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗುರಾಣಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರವಿತು್ತ. 17 ಅವನು
ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಚಿಕ್ಕ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಾಣಿಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಬಂಗಾರವಿತು್ತ. ರಾಜನು ಅವುಗಳನು್ನ
“ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯ” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಟ್ಟಡದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

18 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ವಿಶಾಲವಾದ ದಂತದ
ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹೊದಿಸಿದನು. 19 ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತ್ತಲು
ಅದರಲಿ್ಲ ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಾ್ಭಗವು
ವೃತಾ್ತಕಾರವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು
ತೋಳುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ತೋಳುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 20 ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮೆಟಿ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸಿಂಹವಿತು್ತ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲೂ್ಲ ಇಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

21 ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮತು್ತ ಲೋಟಗಳು
ಬಂಗಾರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದವು. “ಲೆಬನೋನಿನ ಅರಣ್ಯ”
ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಕಟ್ಟಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅರಮನೆಯ ಯಾವ ವಸು್ತವನೂ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು
ಯೋಚಿಸದಷು್ಟ ಬಂಗಾರವು ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲತು್ತ!

22 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಹತಿ್ತರ ಅನೇಕ ಸರಕು
ಸಾಗಣಿಕೆಯ ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವು ಹೀರಾಮನ
ಹಡಗುಗಳು. ಈ ಹಡಗುಗಳು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ ಮತು್ತ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು.

23 ಸೊಲೊಮೋನನು ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ
ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ರಾಜರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಶಿ್ರೕಮಂತನೂ
ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ರಾಜನನು್ನ
ನೋಡಲು ಜನರು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ,
ಆಯುಧಗಳನು್ನ, ಉಡುಪುಗಳನು್ನ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ರಥಗಳೂ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಸೊಲೊಮೋನನಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು
ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದವು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಈ ರಥಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ರಥಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಕೆಲವು ರಥಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 27 ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಹಳ
ಶಿ್ರೕಮಂತವಾಗಿರಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಕಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ ದೇವದಾರುಮರಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ
ಅನೇಕ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳಂತೆಯೂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. 28

ಸೊಲೊಮೋನನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ

1 ರಾಜರುಗಳು 9:20 249 1 ರಾಜರುಗಳು 10:28
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ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ತರುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಂದು ರಥದ ಬೆಲೆಯು ಏಳು
ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಆದರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆಯು ಎರಡು
ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಹಿತಿ್ತಯ ಮತು್ತ
ಅರಾಮ್ಯ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮಾರಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅನೇಕ ಪತಿ್ನಯರು

ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಇವರಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ

ಮಗಳು, ಮೋವಾಬ್ಯ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ, ಎದೋಮ್ಯ ಚೀದೋನ್ಯ
ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ಯೆಹೋವನು ಮೊದಲೇ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ, “ಅನ್ಯದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ನೀವು
ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬಾರದು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರೆ,
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಈ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು. 3 ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. (ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ
ನಾಯಕರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು) ಅವನಿಗೆ ಪತಿ್ನಯರಂತಿರುವ ಮುನೂ್ನರು
ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು ಅವನನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. 4 ಸೊಲೊಮೋನನು
ವೃದ್ಧನಾದಾಗ, ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯರ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಇದು ಚೀದೋನ್ಯರ
ದೇವತೆ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಿಲೊ್ಕೕಮನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಇದು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹ. 6 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು;
ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಸೊಲೊಮೋನನು ಕೆಮೋಷನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹವೇ
ಕೆಮೋಷ್. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮೋಲೆಕ್ ದೇವತೆಯ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಭಯಂಕರ
ವಿಗ್ರಹವೇ ಮೋಲೆಕ್. 8 ಸೊಲೊಮೋನನು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ತನ್ನ
ಪತಿ್ನಯರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಪತಿ್ನಯರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿದರು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

9 ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನು ಎರಡು ಸಲ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ
ನೀಡಿದ್ದನು. 10 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 11

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, “ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ
ನಡುವೆಯಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನನು್ನ ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ನಾನು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ರಾಜನಾಗುವವರೆಗೆ ನಾನು
ಕಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಅದನು್ನ ಅವನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13 ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ ರಾಜ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ
ನಾನು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ
ಆಳಲು ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ನಾನು ಇದನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನೇ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಶತು್ರಗಳು
14 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಶತು್ರವಾಗುವಂತೆ

ಎದೋಮ್ಯನಾದ ಹದದನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
ಹದದನು ರಾಜನಾದ ಎದೋಮ್ಯನ ವಂಶದವನು. 15 ಅದು ಹೀಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿತು: ದಾವೀದನು ಮೊದಲು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು, ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಯೋವಾಬನು
ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು

ಯೋವಾಬನು ಎದೋಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೋವಾಬನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 16

ಯೋವಾಬನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳ
ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎದೋಮಿನ
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 17 ಆದರೆ ಆ ಕಾಲಕೆ್ಕ
ಹದದನಿನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹದದನು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕೆಲವು ಜನ ಸೇವಕರೂ
ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು. 18 ಅವರು ಮಿದಾ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪಾರಾನಿಗೆ ಹೋದರು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಾರಾನಿನಲಿ್ಲ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಇವರೆಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದರು. ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ಅವನ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಫರೋಹನು ಹದದನಿಗೆ
ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಫರೋಹನು ಅವನ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.

19 ಫರೋಹನು ಹದದನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ನಾದಿನಿಯನೆ್ನೕ ಹದದನಿಗೆ ಪತಿ್ನಯನಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. (ರಾಣಿಯಾದ ತಖೆ್ಪನೇಸಳು ಫರೋಹನ ಪತಿ್ನ.) 20

ತಖೆ್ಪನೇಸಳ ಸೋದರಿಯನು್ನ ಹದದನು ಮದುವೆಯಾದನು.
ಅವರಿಗೆ ಗೆನುಬತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಗನಿದ್ದನು. ಫರೋಹನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗೆನುಬತನೂ ಬೆಳೆಯಲು
ರಾಣಿಯಾದ ತಖೆ್ಪನೇಸಳು ಅವಕಾಶಮಾಡಿದಳು.

21 ದಾವೀದನು ಸತು್ತಹೋದನೆಂಬುದು ಹದದನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಯಿತು. ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಯೋವಾಬನು
ಸತ್ತನೆಂಬುದೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹದದನು
ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸ್ವದೇಶದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಫರೋಹನು “ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ಇಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ! ನೀನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವುದಾದರೂ ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಹದದನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲು ಬಿಡು”
ಎಂದನು.

23 ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶತು್ರವಾಗುವಂತೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನನೂ್ನ ದೇವರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಎಲಾ್ಯದಾವನ ಮಗನಾದ ರೆಜೋನ್ ಎಂಬವನು. ರೆಜೋನನು ತನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. ಚೋಬದ ರಾಜನಾದ
ಹದದೆಜೆರನು ಅವನ ಒಡೆಯ. 24 ದಾವೀದನು ಚೋಬದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ರೆಜೋನನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಕಿರುಸೇನೆಗೆ ತಾನೇ ನಾಯಕನಾದನು.
ರೆಜೋನನು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದನು. ರೆಜೋನನು
ದಮಸ್ಕದ ರಾಜನಾದನು. 25 ರೆಜೋನನು ಅರಾಮನು್ನ ಆಳಿದನು.
ರೆಜೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೆ್ವೕಷಿಯಾದ್ದರಿಂದ, ಸೊಲೊಮೋನನ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶತು್ರವಾಗಿಯೇ
ಮುಂದುವರಿದನು. ರೆಜೋನ್ ಮತು್ತ ಹದದನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು.

26 ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವನು, ಅವನು ಚರೇದ ಪಟ್ಟಣದವನು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಜೆರೂಗ, ಆಕೆ
ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.

27 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನೆಂಬ
ಕಥೆಯು ಹೀಗಿದೆ: ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ನಗರದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಸಮಥರ್ನಾದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಯುವಕನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸಗಾರನೆಂಬುದು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೋಸೇಫ್ ಕುಲದ ಕೆಲಸಗಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ಅವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಶೀಲೋವಿನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನು ಅವನನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದನು. ಅಹೀಯನು ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ನಿಜರ್ನವಾಗಿದ್ದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು.

30 ಅಹೀಯನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅದನು್ನ
ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಗಳನಾ್ನಗಿ ಹರಿದನು. 31 ಬಳಿಕ ಅಹೀಯನು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ, “ಈ ಅಂಗಿಯ ಹತು್ತ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾನು
ಹರಿದು ತುಂಡುಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ ಮಾತ್ರ ದಾವೀದನ
ವಂಶದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಈ ಕುಲವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
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ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗಾಗಿ ನಾನು
ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 33

ಸೊಲೊಮೋನನು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕಾರಣ
ನಾನು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವನು
ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆಯಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳನೂ್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ದೇವರಾದ ಕೆಮೋಷನನೂ್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇವರಾದ
ಮಿಲೊ್ಕೕಮನನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾನು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸರಿಯಾದ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಜೀವಿಸಿದಂತೆ
ಅವನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೊಲೊಮೋನನ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಆಳುವಂತೆ ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 35 ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಅವನ ಮಗನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 36 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆಳಲು ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಂದಿರಲೆಂದು ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದೆ್ದಂದು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 37 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 38 ನೀನು ಸರಿಯಾದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾನು
ಈ ಕಾಯರ್ಗಳೆನೆ್ನಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ನೀನು ದಾವೀದನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ದಾವೀದನ
ಕುಟುಂಬದಂತೆ ರಾಜರುಗಳ ಕುಟುಂಬವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ನಿನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 39 ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ದಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ದಂಡನೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಮರಣ
40 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಶೀಶಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದನು.

41 ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾನು ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅನೇಕ
ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 42 ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. 43 ಬಳಿಕ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಕ ರಾಜನಾದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಸತು್ತಹೋದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ

ಕೇಳಿ ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರೆಧ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಅನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.
3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೆಹಬಾ್ಬಮನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನೂ ರಾಜನಾಗಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಜನರು ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೆ, 4 “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದನು. ಈಗ ನೀನು
ನಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಆಗ ನಾವು
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು, “ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೊರಟುಹೋದರು.

6 ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೀಮಾರ್ನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ
ಉತ್ತರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಆ ಹಿರಿಯರು, “ಇಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕನಂತೆ
ಇರುವುದಾದರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದರೆ,
ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತಾ್ತರೆ” ಎಂದರು.

8 ಆದರೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ಯುವಜನರಿಗೆ, 9 “ಈ ಜನರು, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು’
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರವನು್ನ
ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು?
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ರಾಜನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ಯುವಕರು, “ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜಂಬದಿಂದ ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ
ಕಿರುಬೆರಳು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪೂಣರ್ದೇಹಕಿ್ಕಂತ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ.
11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲು ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಸಿದನು. ನಾನಾದರೋ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೋಲುಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಠಿಣವಾಗಿ
ಹೊಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

12 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗೆ ಅವನು
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 14 ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು
ಮಾಡಿದನು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಾರುಕೋಲಿನಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಸಿದನು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮುಳು್ಳಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ರಾಜನು ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ಯೆಹೋವನೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು ಶೀಲೋವಿನವನು.

16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸರಾಜನು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ರಾಜನಿಗೆ,
“ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಗಳೇ?
ಇಲ್ಲ! ಇಷಯನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೇನಾದರೂ ಪಾಲು

ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲ! ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ

ನಡೆಯಿರಿ.
ದಾವೀದನ ಮಗನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಾನೇ ಆಳಲಿ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
17 ಆದರೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದನಗರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳಿದನು.

18 ಅದೋರಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಲಸಗಾರರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಅದೋರಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಅವನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಎಸೆದರು. ಆಗ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು,
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 19 ಹೀಗೆ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ
ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

20 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒಂದು
ಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿ, ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದಕುಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿತು.

21 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದದ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ

1 ರಾಜರುಗಳು 11:33 251 1 ರಾಜರುಗಳು 12:21



13

ಪುನರ್ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 22 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಶೆಮಾಯ. ಯೆಹೋವನು, 23 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜನೂ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನೂ ಆದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆ, ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. 24 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸೋದರರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲೇಬಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

25 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವಿತು್ತ.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮನು್ನ ಒಂದು ಬಲಾಢ್ಯ
ನಗರವನಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. ತರುವಾಯ ಅವನು
ಪೆನೂವೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.

26 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನಲೆ್ಲೕ, “ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಆಗ
ಅವರು ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಲಿ ಎಂದು
ಅಪೇಕ್ಷೆಪಡಬಹುದು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಬಹುದು.” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 28 ಬಳಿಕ
ರಾಜನು ಈಗ ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಕರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಆರಾಧಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ದೇವರುಗಳು
ಇಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಕರುವನು್ನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು; ಮತೊ್ತಂದು
ಬಂಗಾರದ ಕರುವನು್ನ ದಾನ್ ನಗರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 30 ಆದರೆ ಇದು
ಮಹಾ ಪಾಪವಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ದಾನ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.

31 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಆಲಯಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಅವನು ಲೇವಿಯರ
ಕುಲವೊಂದರಿಂದಲೇ ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) 32

ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಹೊಸಹಬ್ಬದ ದಿನವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಂತಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಈ ಹಬ್ಬವು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸವಾಗಿತು್ತ. ಆ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ರಾಜನು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ತಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ಕರುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ರಾಜನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಯಾಜಕರನು್ನ ಬೇತೇಲ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
33 ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಬ್ಬದ
ದಿನವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ತಾನು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

ಬೇತೇಲಿಗೆ ದೇವರ ಶಾಪ

ಯೆಹೂದ ದೇಶದವನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವಮನುಷ್ಯನು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತ,

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಆ ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ದಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಯೋಷೀಯನೆಂಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು.
ಈಗ ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಸುಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಯಾಜಕರನು್ನ
ಅವನು ಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ಈಗ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧೂಪಸುಡುತಿ್ತರುವ ಯಾಜಕರನು್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದು
ಅವರ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಡುವನು.’”

3 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಇದರ
ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಗುರುತೇನೆಂದರೆ, ‘ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಒಡೆದುಹೋಳಾಗುವುದು, ಬೂದಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದು’” ಎಂದನು.

4 ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವಮನುಷ್ಯನು
ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಥಟ್ಟನೆ ತೆಗೆದು, ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ರಾಜನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನ ಕೈಗೆ
ಲಕ್ವ ಹೊಡೆಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಚಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, 5

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೂ ಒಡೆದು ಚೂರಾಯಿತು. ಅದರ ಮೇಲಿನ
ಬೂದಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಹೋಯಿತು. ದೇವರೇ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನೆಂದು ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ
ಗುರುತಾಗಿತು್ತ. 6 ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದನು.

ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ರಾಜನ ಕೈ
ಗುಣವಾಯಿತು. ಅದು ಮತೆ್ತ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಯಿತು. 7 ಆಗ
ರಾಜನು ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ.
ನನೊ್ನಡನೆ ಊಟಮಾಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನು ರಾಜನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧರ್ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾನು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ! ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ನಾನು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು ಮತು್ತ
ಕುಡಿಯಬಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಬಂದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

11 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಯಸಾ್ಸದ ಪ್ರವಾದಿಯು ನೆಲೆಸಿದ್ದನು.
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ದೇವಮನುಷ್ಯನು ರಾಜನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದುದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 12 ಆ ವಯಸಾ್ಸದ ಪ್ರವಾದಿಯು, “ಅವನು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದವನಾದ ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ
ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು. 13 ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ತಡಿಯೊಂದನು್ನ ಹಾಕಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಹೋದನು.

14 ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ದೇವಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ
ಓಕ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ ದೇವಮನುಷ್ಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ದೇವಮನುಷ್ಯನು, “ಹೌದು, ನಾನೇ” ಎಂದನು.
15 ವಯಸಾ್ಸದ ಪ್ರವಾದಿಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಬಂದು

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡು” ಎಂದನು.
16 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನು, “ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ

ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 ಆಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು, “ಆದರೆ ನಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ವಯಸಾ್ಸದ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಅವನಿಗೆ “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದನು. ಆ ದೂತನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗಿ,
ಅವನ ಸಂಗಡ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 20 ಅವರು
ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದಗ, ಯೆಹೋವನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. 21 ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಯೆಹೂದ ದೇಶದವನಾದ
ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು
ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೀನು
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. 22 ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಂಶದ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದನು.

23 ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ
ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದನು.
ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನ
ಮೇಲೆರಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿತು. ಪ್ರವಾದಿಯ ದೇಹವು
ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಕತೆ್ತ ಮತು್ತ ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದವು. 25 ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವರು ಆ

1 ರಾಜರುಗಳು 12:22 252 1 ರಾಜರುಗಳು 13:25
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ದೇಹವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ದೇಹದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿಂಹವನೂ್ನ
ನೋಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಯು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದು, ಅವರು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

26 ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಕರೆದು
ತಂದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು,
“ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದ ದೇವಮನುಷ್ಯನೇ
ಅವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿದ್ದನು”
ಎಂದನು. 27 ನಂತರ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯೊಂದನು್ನ ಹಾಕಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ತಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದರು. 28

ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೋಗಿ ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ದೇಹವನು್ನ
ಕಂಡನು. ಕತೆ್ತ ಮತು್ತ ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹದ ಹತಿ್ತರ ಇನೂ್ನ ನಿಂತಿದ್ದವು.
ಸಿಂಹವು ಆ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗೆ ತೊಂದರೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

29 ಪ್ರವಾದಿಯು ಆ ದೇಹವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು.
ಸತ್ತವನಿಗಾಗಿ ರೋದಿಸಲು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು ಆ
ದೇಹವನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದನು. 30 ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ
ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು.
ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ, “ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ
ಸೋದರನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಆ
ದೇಹವನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ನಾನು ಸತಾ್ತಗ, ನನ್ನನು್ನ ಅದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿ. ಅವನ
ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ಹಾಕಿರಿ. 32 ಅವನ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ಸಮಾಯರ್ದ ಇತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು
ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.
ಆ ಯಾಜಕರು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯಾಜಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾದರೂ ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ,
ಯಾಜಕನಾಗಲು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಅವನ
ರಾಜ್ಯವು ವಿನಾಶಗೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಹಾಳಾಗಲು ಆ ಪಾಪವೇ
ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನ ಮರಣ

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ
ಅಬೀಯನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದನು. 2 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ತನ್ನ ಪತಿ್ನಗೆ, “ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನನು್ನ ನೋಡು. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾಗುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಹೀಯನು. ನೀನು ನನ್ನ
ಪತಿ್ನಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.
3 ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜಾಡಿಯನು್ನ ಕೊಡು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ
ಏನಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ರಾಜನ ಪತಿ್ನಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು
ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅಹೀಯನಿಗೆ ಬಹಳ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ; ಅವನು
ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅಹೀಯನು
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು.
ತಾನಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಅವಳು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 6 ಅವಳು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ
ಅಹೀಯನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಪಾದಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ
ಅಹೀಯನು, “ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯೇ, ಒಳಗೆ ಬಾ. ನೀನು
ಯಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಶುಭದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಳಲು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ. 8 ದಾವೀದನ ಕುಲವು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಂತಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ

ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ನಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಾಡಿದನು. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಆಳಿದವರ ಪಾಪಗಳಿಗಿಂತ
ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ. ಇದು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಕೋಪವುಂಟುಮಾಡಿತು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಾನು ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಕಸವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವನನು್ನ ನಾಯಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವನನು್ನ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಪತಿ್ನಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ಈಗ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿನ್ನ
ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗುತಾ್ತನೆ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿ ಸಮಾಧಿಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮಗನನೊಬ್ಬನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇವನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು. 14

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೊಸ ರಾಜನನು್ನ ನೇಮಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆ
ಹೊಸ ರಾಜನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ಇದು ಬಹುಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 15 ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಾ್ತನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಬಹಳ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾಗಿ
ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ನಡುಗುವರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ದೇಶದಿಂದ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು; ಆತನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣ. ಅವರು ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ವಿಶೇಷ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 16 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪತಿ್ನಯು ತಿಚಾರ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಳು.
ಆಕೆಯು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಕಾಲಿಟ್ಟಕೂಡಲೇ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋದನು.
18 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಅತು್ತ, ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ ಅಹೀಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಸಿದ್ದನು.

19 ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡಿದನು ಮತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಆಳಿದನು. “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
20 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ರಾಜನಾಗಿ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ನಂತರ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗನಾದ ನಾದಾಬನು ಅವನ ನಂತರ
ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮ
21 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ತಾನು
ಸನಾ್ಮನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಈ ನಗರವನು್ನ
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಳಾದ ನಯಮಾ
ಎಂಬವಳು ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ತಾಯಿ.

22 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಗಳಾದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಕೀಳಾಗಿದ್ದರು. 23 ಈ
ಜನರು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಸಾ್ಮರಕಗಳನು್ನ, ಪವಿತ್ರ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಎತ್ತರವಾದ
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ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸಿರುಮರದ
ಕೆಳಗಡೆಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. 24 ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ
ಗಂಡಸರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅನೇಕ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ
ನೆಲಸಿದ್ದ ಜನರು ಇಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಆ
ಜನರಿಂದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

25 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ರಾಜನಾದ ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು. 26

ಶೀಶಕನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅರಾಮದ
ರಾಜನಾದ ಹದದೆಜರನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾವೀದನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಅವನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಈ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಶೀಶಕನು ಎಲಾ್ಲ ಬಂಗಾರದ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 27 ಆದ್ದರಿಂದ
ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಡಲು ಅನೇಕ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದು್ದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯಲೆ್ಲೕ ಹೊರತು ಬಂಗಾರದಿಂದಲ್ಲ.
ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಈ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕೊಟ್ಟನು. 28 ರಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಮೈಗಾವಲಿನವರು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಈ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
“ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 30 ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ನಡುವೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

31 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
(ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಾದ ನಯಮಾಳು ಅವನ ತಾಯಿ) ಅವನ ನಂತರ
ಅವನ ಮಗ ಅಬೀಯಾಮನು ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಅಬೀಯಾಮ

ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯಾಮನು

ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು. 2 ಅಬೀಯಾಮನು ಮೂರು
ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಮಾಕಾ. ಅವಳು ಅಬೀಷಾಲೋಮನ ಮಗಳು.

3 ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅವನ ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನೂ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನು
ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆ
ಅಬೀಯಾಮನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಯೆಹೋವನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಬೀಯಾಮನಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು; ಅವನಿಗೆ
ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು; ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದಾವೀದನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು.
ದಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾದನು.

6 ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವು
ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 7 ಅಬೀಯಾಮನು ಮಾಡಿದ ಇತರ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ”
ಬರೆದಿದೆ.

ಅಬೀಯಾಮನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲೂ್ಲ,
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ಅಬೀಯಾಮನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ
ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. 8 ಅಬೀಯಾಮನು ಸತಾ್ತಗ, ಅವನನು್ನ
ದಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅಬೀಯಾಮನ ನಂತರ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಸನು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜ
9 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು. 10 ಆಸನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ
ಅಜಿ್ಜಯ ಹೆಸರು ಮಾಕಾ. ಈಕೆಯು ಅಬೀಷಾಲೋಮನ ಮಗಳು.

11 ಆಸನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದಂತೆ,
ಯೆಹೋವನು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು. 12 ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಆ ಜನರು
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದನು.
ಆಸನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿದನು. 13 ಆಸನು ತನ್ನ ಅಜಿ್ಜ ಮಾಕಳನು್ನ
ರಾಣಿಯ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು. ಮಾಕಳು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ
ಒಂದು ಭೀಕರ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. 14 ಆಸನು ಎತ್ತರವಾದ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಮತು್ತ
ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮೀಸಲಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

16 ರಾಜನಾದ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಷನು
ಹೋರಾಡಿದನು. ಆಸನ ದೇಶವಾದ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಜನರು
ಬರುವುದನೂ್ನ ಹೋಗುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಬಾಷನು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಾಮ ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 18

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ಅವರನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಬೆನ್ಹದದನು ಟಬಿ್ರಮೊ್ಮೕನನ ಮಗ. ಟಬಿ್ರಮೊ್ಮೕನನು
ಹಜೊ್ಯೕನನ ಮಗ.) ದಮಸ್ಕ ನಗರವು ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತು್ತ.
19 ಆಸನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಶಾಂತಿಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ
ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನೊಂದಿಗೆ ನಿನಗಿರುವ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು. ಆಗ ಬಾಷನು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಾ್ತನೆ.”

20 ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ರಾಜನಾದ ಆಸನ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬೆನ್ಹದದನು
ಇಯೊ್ಯೕನ್, ದಾನ್, ಅಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವನು ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 21

ಈ ಆಕ್ರಮಣದ ಸುದಿ್ದಯು ಬಾಷನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ರಾಮ ನಗರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ತಾನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 22

ಆಗ ರಾಜನಾದ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾಷನು ರಾಮ ನಗರವನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಲೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮರಗಳನು್ನ ಅವರು ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ ಗೆಬಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಮಿಚೆ್ಛಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಆಸನು
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.

23 ಆಸನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ನಗರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕುರಿತ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
“ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಚರಿತೆ್ರ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ.
ಆಸನಿಗೆ ವಯಸಾ್ಸದಾಗ, ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋಗವಾಗಿತು್ತ. 24

ಆಸನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಆಸನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ನಾದಾಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜ
25 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ ನಾದಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು.
ನಾದಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 26 ನಾದಾಬನು
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನೂ
ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

27 ಬಾಷನು ಅಹೀಯನ ಮಗ. ಅವನು ಇಸಾ್ಸಕಾರನ
ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ ನಾದಾಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಾಷನು
ಸಂಚು ಮಾಡಿದನು. ನಾದಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್
ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂದಭರ್ವಿದು. ಇದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಾಷನು ನಾದಾಬನನು್ನ

1 ರಾಜರುಗಳು 14:24 254 1 ರಾಜರುಗಳು 15:27
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ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 28 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅನಂತರ ಬಾಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಾಜನಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನು
29 ಬಾಷನು ಹೊಸರಾಜನಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯಲು
ಬಾಷನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಶೀಲೋವಿನ
ಅಹೀಯನ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದನು. 30 ರಾಜನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಮಾಡಿದ್ದನು.

31 ನಾದಾಬನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. 32

ಬಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ, ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಆಸನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು.

33 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಅಹೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾಷನು ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಾಜನಾದನು.
ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 34 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬಾಷನು ಮಾಡಿದನು. ತನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನು
ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹನಾನೀಯ ಮಗನಾದ
ಯೇಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನನ್ನ ಜನರು
ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಷನೇ,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ನಾನು ನಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ
ನಿನಗೂ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ನಗರದ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ; ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ನಾಯಿಗಳು
ತಿನು್ನತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಸಾಯುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ.”

5 ಬಾಷನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. 6 ಬಾಷನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಏಲನು ಅವನ
ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೇಹುವಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದನು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಬಾಷನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತು್ತ. ಬಾಷನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದುರಾಚಾರವನೆ್ನಸಗಿದನು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬವು ಅವನಿಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಬಾಷನೂ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಷನು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಏಲ
8 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಇಪ್ಪತಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಏಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಏಲನು ಬಾಷನ ಮಗ. ಅವನು
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.

9 ಜಿಮಿ್ರಯು ಏಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಏಲನ
ರಥಬಲದ ಅಧರ್ಭಾಗಕೆ್ಕ ಜಿಮಿ್ರಯು ಅಧಿಪತಿ. ಆದರೆ ಏಲನ
ವಿರುದ್ಧ ಜಿಮಿ್ರಯು ಸಂಚುಮಾಡಿದನು. ರಾಜನಾದ ಏಲನು
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಅಚರ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತನಾದನು. ಅಚರ್ನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ.
10 ಜಿಮಿ್ರಯು ಆ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರಾಜನಾದ ಏಲನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಏಲನ ನಂತರ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಜಿಮಿ್ರ
11 ಜಿಮಿ್ರಯು ಹೊಸ ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಷನ

ಕುಟುಂಬದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಬಾಷನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಗಂಡಸನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬಾಷನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 12 ಹೀಗೆ ಜಿಮಿ್ರಯು ಬಾಷನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಬಾಷನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 13 ಬಾಷನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ ಏಲನ
ಪಾಪಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. ಅವರು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಗೊಂಡನು.

14 ಏಲನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ.

15 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಜಿಮಿ್ರಯು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಏಳು
ದಿನ ಆಳಿದನು. ಆಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 16 ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಮಿ್ರಯು
ರಹಸ್ಯಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ರಾಜನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನೆಂಬುದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನವೇ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಒಮಿ್ರಯು ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 17 ಒಮಿ್ರಯು
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಗಿಬೆ್ಬತೋನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದನು. 18 ಆ ನಗರವು ವಶವಾದುದನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು ಕಂಡು
ಅರಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದನು. ಅವನು
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿ ತಾನೂ ಸುಟು್ಟಕೊಂಡನು. 19

ಜಿಮಿ್ರಯು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜಿಮಿ್ರಯು ಮಾಡಿದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪಾಪಮಾಡಿದಂತೆ
ಅವನೂ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.

20 ಜಿಮಿ್ರಯ ರಹಸ್ಯಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅವನು
ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ
ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ, ಜಿಮಿ್ರಯು ರಾಜನಾದ
ಏಲಾಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಾ್ದಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳನೂ್ನ ಆ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಒಮಿ್ರ
21 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಾದವು. ಗೀನತನ

ಮಗನಾದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವನನು್ನ
ತಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟ್ಟರು. ಮತೊ್ತಂದು
ಪಕ್ಷದವರು ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ಗೀನತನ
ಮಗ ತಿಬಿ್ನಯ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗಿಂತಲೂ ಒಮಿ್ರಯ ಹಿಂಬಾಲಕರು
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು;
ಒಮಿ್ರಯು ರಾಜನಾದನು.

23 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೊ್ತಂದನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಒಮಿ್ರಯು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಆರು ವಷರ್ ಅವನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. 24 ಆದರೆ ಒಮಿ್ರಯು
ಸಮಾಯರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಶೆಮೆರನಿಂದ ಅರವತೆ್ತಂಟು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಒಮಿ್ರಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಮಾಯರ್ವೆಂದು
ಅದರ ಒಡೆಯನಾದ ಶೆಮೆರನ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು.

25 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಮಿ್ರಯು ಮಾಡಿದನು. ಒಮಿ್ರಯು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ
ರಾಜರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನು. 26 ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನೂ
ಮಾಡಿದನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

27 ಒಮಿ್ರಯ ಕುರಿತಾದ ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಅವನ
ಪರಾಕ್ರಮಗಳನೂ್ನ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. 28 ಒಮಿ್ರಯು ಸತು್ತಹೋದನು; ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು, ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಅಹಾಬನು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

1 ರಾಜರುಗಳು 15:28 255 1 ರಾಜರುಗಳು 16:28
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬ
29 ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೇ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗನಾದ ಅಹಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾದನು. ಅಹಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 30 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಹಾಬನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ರಾಜರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅಹಾಬನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನು. 31

ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದಂತಹ
ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅಹಾಬನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವು ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಾಬನು ಎತಾ್ಬಳನ ಮಗಳಾದ ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದನು. ಎತಾ್ಬಳನು ಚೀದೋನ್ಯರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು.
ನಂತರ ಅಹಾಬನು ಬಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅದರ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 32 ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಅಹಾಬನು
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 33 ಅಹಾಬನು ಅಶೇರ
ದೇವತೆಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ತಂಭವನು್ನ
ನೆಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮುಂಚೆ
ಇದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದನು.

34 ಅಹಾಬನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲಿನ ಹೀಯೇಲನು ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಯೇಲನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹಿರಿಯ
ಮಗನಾದ ಅಬೀರಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಹೀಯೇಲನು ನಗರದ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದಾಗ, ಅವನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಸೆಗೂಬನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಬರಗಾಲ

ಎಲೀಯನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ತಿಷಿ್ಬೕ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ.
ಎಲೀಯನು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಗೆ, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮುಂದಿನ

ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಮವಾಗಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ
ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಳೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ
ಅದು ಬೀಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, 3 “ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗು. ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊ.
ಆ ಹಳ್ಳವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದೆ. 4 ನೀನು ಆ
ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ನಿನಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. 6

ಕಾಗೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಎಲೀಯನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ
ಮತು್ತ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಎಲೀಯನು ಹಳ್ಳದ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಅಲಿ್ಲಯೂ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಹಳ್ಳವೂ
ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. 8 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, 9

“ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆಪ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯು ವಾಸಿಸುತಾ್ತಳೆ. ನಿನಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಎಲೀಯನು ಚಾರೆಪ್ತಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಊರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಹೋದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಬೆಂಕಿಗಾಗಿ ಸೌದೆಯನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಎಲೀಯನು
ಅವಳಿಗೆ, “ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಚಂಬಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ನೀನು
ತರುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅವನಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ತರಲು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಎಲೀಯನು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಒಂದು
ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟು್ಟ ಮಾತ್ರ ಇದೆ; ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೀವ್
ಎಣೆ್ಣಯಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಲು ಸೌದೆ ಚೂರುಗಳನು್ನ
ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ. ಸೌಧೆಯನು್ನ
ನಾನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ
ಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮತು್ತ ನಾನು ಅದನು್ನ
ತಿಂದು, ನಂತರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಎಲೀಯನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ಚಿಂತಿಸದಿರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡು. ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡು; ನಂತರ ನಿನಗೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಮಗನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೋ. 14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟು್ಟ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ
ಎಣೆ್ಣಯಿರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವ ತನಕ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಎಲೀಯನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಆಕೆಯು ಮಾಡಿದಳು. ಎಲೀಯನು, ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮತು್ತ ಅವಳ
ಮಗನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಗಾಗುವಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
16 ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಟು್ಟ ಮತು್ತ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಖಾಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

17 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ತರುವಾಯ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಗನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದನು.
ಅವನಿಗೆ ರೋಗವು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಾಲಕನು
ಉಸಿರಾಡುವುದನೆ್ನೕ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 18 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ನೀನು ದೇವಮನುಷ್ಯ. ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು
ಬಂದಿರುವೆಯಾ? ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದಿರುವೆಯಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.

19 ಎಲೀಯನು ಅವಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ಬಾಲಕನನು್ನ ಅವಳಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ನೆಲೆಸಿದ್ದ
ಕೊಠಡಿಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ಮಲಗಿಸಿದನು. 20

ನಂತರ ಎಲೀಯನು, “ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ
ವಿಧವೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ. ನೀನು
ಅವಳಿಗೆ ಈ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುವೆಯಾ? ನೀನು ಅವಳ ಮಗುವನು್ನ
ಸಾಯಿಸುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 21 ಬಳಿಕ ಆ ಬಾಲಕನ
ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

22 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು. ಆ
ಬಾಲಕನು ಮತೆ್ತ ಉಸಿರಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು
ಜೀವಂತನಾದನು! 23 ಎಲೀಯನು ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ಕೆಳ ಅಂತಸಿ್ತಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಬಾಲಕನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
“ನಿನ್ನ ಮಗ ಬದುಕಿದಾ್ದನೆ, ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು
ದೇವಮನುಷ್ಯನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಎಲೀಯನು ಮತು್ತ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು

ಬರಗಾಲದ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡು. ನಾನು ಬೇಗ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಎಲೀಯನು ಅಹಾಬನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು
ಹೋದನು.

ಆಗ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು
ಓಬದ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಓಬದ್ಯನು ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು. (ಓಬದ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ನಿಜವಾದ ಹಿಂಬಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 4 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಈಜೆಬೆಲಳು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದಳು.
ಓಬದ್ಯನು ನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ದ, ಅವರನು್ನ
ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಓಬದ್ಯನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಟ್ಟನು. ಓಬದ್ಯನು
ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.) 5 ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಬನು ಓಬದ್ಯನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಾ. ನಾವು
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಗೂ ತೊರೆಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷು್ಟ ಹುಲು್ಲ
ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸಿಕು್ಕವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ
ಪಶುಗಳು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಅಂತೆಯೇ
ನೀರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಹಾಬನು,
ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಓಬದ್ಯನು ಹೊರಟರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 7 ಓಬದ್ಯನು ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ
ಎಲೀಯನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾದನು. ಓಬದ್ಯನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡ
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ಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಎಲೀಯನು ನೀನೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

8 ಎಲೀಯನು, “ಹೌದು, ನಾನೇ. ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ರಾಜನಿಗೆ ನಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

9 ಆಗ ಓಬದ್ಯನು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ! ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ!
ನೀನೇಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? 10 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ರಾಜನು ನಿನಗಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದನೆ! ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಗೂ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಒಂದು ದೇಶದ
ಅಧಿಪತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಆ ಮಾತು ಸತ್ಯವೊ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಹಾಬನು ಆ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 11 ಈಗ
ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ನೀನು ಇಚಿ್ಛಸಿರುವೆಯಲ್ಲವೇ? 12 ನಾನು ಹೋಗಿ
ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಗೆ ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ,
ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ಯವನು. ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಮಥರ್ನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ! ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಾನು
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಈಜೆಬೆಲಳು ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೂರು ಮಂದಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ನಾನು ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು.
ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನೂ್ನ ನೀರನೂ್ನ ನಾನು ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14

ಈಗ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ರಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು
ಹಾಕುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಎಲೀಯನು, “ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಈ ದಿನ ನಾನು ರಾಜನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಜರಾಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

16 ಓಬದ್ಯನು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನು
ಇರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೋದನು.

17 ಅಹಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದನು.

18 ಎಲೀಯನು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾನು ಕಾರಣನಲ್ಲ.
ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ
ಕಾರಣ. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದೆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನೀನೇ ಕಾರಣನಾಗಿರುವೆ. 19 ಈಗ ಕಮೆರ್ಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಬಾಳನ ನಾನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ಅಶೇರಳ ನಾನೂರು
ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ರಾಣಿಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಅಹಾಬನು ಕರೆಸಿದನು. 21 ಜನರೆಲ್ಲರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಬಂದು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯಾವಾಗ
ತೀಮಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಯೆಹೋವನು ನಿಜವಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು; ಬಾಳನೇ ನಿಜವಾದ
ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.

ಜನರು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಎಲೀಯನು, “ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ
ನಾನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದಾ್ದರೆ. 23 ಎರಡು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ. ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೊಂದು, ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಲಿ. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ಸೌದೆಯ ಮೇಲಿಡಲಿ.
ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು ಬೇಡ. ಆಗ ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಅವರಂತೆಯೇ ಕತ್ತರಿಸುವೆನು. ನಾನೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ದೇವರು ಸೌದೆಯನು್ನ
ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೋ ಆತನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.

25 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು
ಜನರು ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

26 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಳನನು್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. “ಬಾಳನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡು!”
ಎಂದು ಅವರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ:
ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಾವು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನತಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು
ಹೊತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

27 ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾದಾಗ ಎಲೀಯನು ಅವರನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು, “ಬಾಳನು ನಿಜವಾದ
ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ! ಬಹುಶಃ
ಅವನು ಯೋಚನಾನಿರತನಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥವಾ
ಕಾಯರ್ನಿರತನಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥವಾ
ಸಂಚಾರನಿರತನಾಗಿರಬಹುದು! ಅಥವಾ ನಿದಾ್ರಮಗ್ನನಾಗಿರಬಹುದು!
ನೀವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ
ತಿವಿದುಕೊಂಡರು. (ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು.) ರಕ್ತವು
ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚಿಮು್ಮವತನಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವು
ತಿವಿದುಕೊಂಡರು. 29 ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯವು ಮೀರುತಾ್ತ
ಬಂದರೂ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಾಳನಿಂದ ಉತ್ತರವೇ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಬ್ದವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಕೂಗಾಟವನು್ನ
ಯಾರೂ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ.

30 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ, “ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನ”
ಎಂದನು. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಒಡೆದುಹೋಗಿತು್ತ. ಎಲೀಯನು
ಅದನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 31 ಎಲೀಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ
ಯಾಕೋಬನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. 32 ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳ್ಳವನು್ನ ತೋಡಿದನು. ಅದು
ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ನೀರು ತುಂಬುವಷು್ಟ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ
ಆಳವಾಗಿತು್ತ. 33 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಸೌದೆಯನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಅವನು ಹೋರಿಯನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಸೌದೆಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 34 ಎಲೀಯನು, “ನಾಲು್ಕ ಕೊಡಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿ. ಆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಸೌದೆಯ ಮೇಲೆ
ಆ ನೀರನು್ನ ಸುರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು, “ಮತೆ್ತ
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ” ಎಂದನು, ಅವನು, “ಮೂರನೆಯ ಸಲ ಅದೇ
ರೀತಿ ಮಾಡಿ” ಎಂದನು. 35 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹರಿದ ನೀರೆಲ್ಲ
ಹಳ್ಳವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

36 ಅದು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯ.
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
“ಅಬ್ರಹಾಮನ, ಇಸಾಕನ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ
ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ನಾನೀಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿರೂಪಿಸು. ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾನು ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ ಎನು್ನವುದನೂ್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸು. 37 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸು.
ಈ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಮತೆ್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ
ಈ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

38 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ,
ಸೌದೆಯನು್ನ, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ
ಮಣ್ಣನೆ್ನಲ್ಲ ದಹಿಸಿತು. ಆ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನೆ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿ
ಒಣಗಿಸಿತು. 39 ಈ ದೃಶ್ಯವನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದರು. ಜನರು
ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!
ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

40 ಆಗ ಎಲೀಯನು, “ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನ!
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ಎಲೀಯನು ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೀಷೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು.

1 ರಾಜರುಗಳು 18:8 257 1 ರಾಜರುಗಳು 18:40



19

ಮಳೆಯು ಮತೆ್ತ ಸುರಿಯಿತು
41 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಗೆ, “ಈಗ ಹೋಗಿ,

ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ. ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆಯು
ಸುರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದನು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಎಲೀಯನು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹತಿ್ತದನು. ಎಲೀಯನು
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ತಲೆಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 43

ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸಮುದ್ರವು ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆ ಸೇವಕನು ಹೋದನು. ನಂತರ
ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ನನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಎಲೀಯನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಮತೆ್ತ ನೋಡು” ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕನು ಏಳು ಸಲ ಹೋದನು. 44 ಏಳನೆಯ ಸಲ,
ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಷಿ್ಟ ಗಾತ್ರದ
ಚಿಕ್ಕ ಮೋಡವನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಮೋಡವು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.

ಎಲೀಯನು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಈಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳು, ಅವನೀಗ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಯು ಅವನನು್ನ
ತಡೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೇ, ಆಕಾಶವು ಕಪಾ್ಪದ ಮೋಡಗಳಿಂದ
ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಲಾರಂಭಿಸಿತು ಮತು್ತ ಬಿರುಸಾದ
ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ರಥವನೆ್ನೕರಿ,
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 46 ಯೆಹೋವನ
ಶಕಿ್ತಯು ಎಲೀಯನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಎಲೀಯನು ಓಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ
ಎಲೀಯನು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಓಡುತ್ತಲೇ ಹೋದನು.

ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು

ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಎಲೀಯನು
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು
(ಬಾಳನ) ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೇಗೆ

ಕೊಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅಹಾಬನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ
ಈಜೆಬೆಲಳು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದಂತೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ನಾನು ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಈ
ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಜಯಿಯಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ, ದೇವರುಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3 ಎಲೀಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಎಲೀಯನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.
4 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಡೆದನು.
ಎಲೀಯನು ಒಂದು ಪೊದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಸಾಯಲು ಇಚಿ್ಛಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಜೀವನ ಸಾಕಾಗಿದೆ!
ಸಾಯಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡು. ನಾನು ನನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನೇನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಪೊದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿ ನಿದೆ್ದಹೋದನು.
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಎಲೀಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿ,
“ಎದೆ್ದೕಳು! ಊಟಮಾಡು!” ಎಂದನು. 6 ಇದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ
ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರೂ ಅವನ ತಲೆಯ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದನು್ನ ಎಲೀಯನು ನೋಡಿದನು. ಎಲೀಯನು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ನಿದೆ್ದ
ಮಾಡಿದನು.

7 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಊಟಮಾಡು! ನೀನು
ಊಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಬಹುದೂರ ನೀನು ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಎಲೀಯನು ಎದು್ದ ಊಟಮಾಡಿ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದನು. ಎಲೀಯನು ನಲವತು್ತ ಹಗಲು ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಆ ಆಹಾರವು ನೀಡಿತು.
ಅವನು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟವಾದ ಹೋರೇಬ್ಗೆ ಹೋದನು. 9

ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ
ಕಳೆದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,
“ಎಲೀಯನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಎಲೀಯನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಾನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು ನನಿ್ನಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾದಿಯು
ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾದು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು. ಆ
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸೀಳಿಹಾಕಿತು; ಅದು ದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಆ
ಗಾಳಿಯೇ ಯೆಹೋವನಲ್ಲ! ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಭೂಕಂಪವು ಯೆಹೋವನಲ್ಲ.
12 ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ
ಬೆಂಕಿಯೂ ಯೆಹೋವನಲ್ಲ. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ನಂತರ ಸದಿ್ದಲ್ಲದ
ಮೃದುವಾದ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಯಿತು.

13 ಎಲೀಯನಿಗೆ ಆ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು
ಗುಹೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅದರ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಆ ಧ್ವನಿಯು, “ಎಲೀಯನೇ, ನೀನು ಏಕೆ ಇಲಿ್ಲರುವೆ?” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿತು.

14 ಎಲೀಯನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಾನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು ನನಿ್ನಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾದಿಯು
ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ದಮಸ್ಕದ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಂದ ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 16

ನಂತರ ನಿಂಷಿಯ ಮಗನಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದ ಶಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಷನನು್ನ ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 17

ಹಜಾಯೇಲನು ಕೆಟ್ಟವರಾದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತನೆ.
ಹಜಾಯೇಲನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಯೇಹುವು
ಕೊಲು್ಲತಾ್ತನೆ. ಯೇಹುವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಎಲೀಷನು ಕೊಲು್ಲತಾ್ತನೆ. 18 ಎಲೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ
ದುಷ್ಟಜನರು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತರೆ. ಆದರೂ, ಅದಾದ
ನಂತರ, ಬಾಳನಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸದಿರುವ ಏಳು
ಸಾವಿರ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ! ಬಾಳನ
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಎಂದೂ ಮುದಿ್ದಡದ ಆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ನಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು.”

ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದನು
19 ಎಲೀಯನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಶಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ

ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಹನೆ್ನರಡು
ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಎಲೀಯನು ಬಂದಾಗ ಎಲೀಷನು ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ಜೋಡಿಯಿಂದ
ತಾನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಎಲೀಷನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು.
20 ಎಲೀಷನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲೀಯನ ಹಿಂದೆ
ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು, “ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ, ತಂದೆಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಯನು, “ಸರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

21 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಹೋಗಿ ತಾನು ಉಳುತಿ್ತದ್ದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ, ಮಾಂಸವನು್ನ ನೊಗದಿಂದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವನ ಸಹಾಯಕನಾದನು.

1 ರಾಜರುಗಳು 18:41 258 1 ರಾಜರುಗಳು 19:21
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ಬೆನ್ಹದದ ಮತು್ತ ಅಹಾಬ ಇವರ ಯುದ್ಧ

ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಾಮಿನ ರಾಜ. ಅವನು ತನ್ನ
ಸೇನೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ರಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ

ಕುದುರೆಗಳೂ ರಥಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರು. 2 ರಾಜನು ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ:
“ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನವನು, ‘ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲೇಬೇಕು.’”

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನೇ, ಈಗ ನಾನು
ನಿನ್ನವನೇ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

5 ನಂತರ ಆ ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಾಬನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು, “ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ‘ನೀನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮುಂಚೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅರಮನೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ನಾನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಜನರು ತಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದುದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರ ಒಂದು
ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಹದದನು
ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದನು. ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಈಗ
ಅವನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದರೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಅವನ ಮಾತಿಗೆ
ಒಪ್ಪಬೇಡ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

9 ಅಹಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನ ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ರಾಜನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ: ನೀನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾನು
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ನನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ನಂತರ ಅವರು ಬೆನ್ಹದದನ ಮತೊ್ತಂದು
ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ:
“ನಾನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಜನರು, ಆ ನಗರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಂತೆ
ಮತು್ತ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಧೂಳೂ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ. ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಹೋದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಿ!”

11 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು, “ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು ತನ್ನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡದೆ, ಯುದ್ಧವಾದ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಡುವಾಗ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಇತರ ಅರಸರೊಡನೆ ಅವನ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಮತೆ್ತೕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಸಂದೇಶಕರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

13 ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ‘ಆ ಮಹಾಸೇನೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಾ!
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು, ಈ ದಿನ ಆ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅನಂತರ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅಹಾಬನು, “ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ಯಾರನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದನು.

ಪ್ರವಾದಿಯು, “ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ನಂತರ ರಾಜನು, “ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವವರು ಯಾರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ನೀನೇ” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
15 ಅಹಾಬನು ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ

ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಯುವಜನರಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಜನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ
ಏಳುಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

16 ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ರಾಜರು, ಅವರ
ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಮತೆ್ತೕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಆಕ್ರಮಣವು
ಆರಂಭವಾಯಿತು. 17 ಮೊದಲು ಯುವಸಹಾಯಕರು ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿದರು. ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು, ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ
ಸೈನಿಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18

ಬೆನ್ಹದದನು, “ಅವರು ಪಾ್ರಯಶಃ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದಿರಬಹುದು
ಅಥವಾ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು
ಯಾವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಂಧಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಜಿಲೆ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯುವಕರು
ಆಕ್ರಮಣದ ಮಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇನೆಯು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 20 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಾಮ್ಯದ ಜನರು
ಓಡಿಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಅವರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅಶ್ವಸೇನೆಯ
ಕುದುರೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 21 ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯಿಂದ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಅಶ್ವಸೇನೆಯನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಯ ಮಹಾ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು
ಕಾರಣನಾದನು.

22 ಆಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಅರಾಮಿನ ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಮುಂದಿನ ವಸಂತಮಾಸದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಮತೆ್ತ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಈಗ ನೀನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನೀನು
ಸಮಥರ್ನಾಗಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಾಯಗಳನು್ನ ಮಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆನ್ಹದದನ ಮರು ಆಕ್ರಮಣ
23 ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಗೆದ್ದರು.
ಅವರೊಡನೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ.
ಆಗ ನಾವು ಗೆಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ. 24 ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ರಾಜರು ಸೇನೆಯನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು
ಬೇಡ; ಅವರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ. 25

ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೇನೆಯಂತಹ ಮತೊ್ತಂದು
ಸೈನ್ಯವನಿ್ನೕಗ ನೀನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು, ಆ ಸೇನೆಯಲಿ್ಲದ್ದಂತಹ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸು. ನಂತರ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾವು ಹೋರಾಟ
ಮಾಡೋಣ. ಆಗ ನಾವು ಜಯಗಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆನ್ಹದದನು ಅವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.

26 ವಸಂತಮಾಸದಲಿ್ಲ ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಾಮ್ಯದ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಅಫೇಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

27 ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಅರಾಮ್ಯದ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು
ಅರಾಮ್ಯದ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆಡುಗಳ
ಎರಡು ಚಿಕ್ಕಮಂದೆಯಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅರಾಮ್ಯದ
ಸೈನಿಕರು ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ವಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದರು.

28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದ ದೇವಮನುಷ್ಯನ
ಸಂದೇಶವು ಇಂತಿದೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
‘ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವರೆಂದು ಅರಾಮ್ಯದ
ಜನರು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಕಣಿವೆಗಳ ದೇವರಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಅವರು
ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಸೇನೆಯನು್ನ ನೀನು
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!’”

29 ಈ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳೂ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಹೂಡಿದವು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಯುದ್ಧವು
ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 30 ಬದುಕಿ
ಉಳಿದವರು ಅಫೇಕ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ನಗರದ
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ಗೋಡೆಯು ಉಳಿದಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ
ಬಿತು್ತ. ಬೆನ್ಹದದನೂ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಂಡನು. 31 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರುಗಳು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವರೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು
ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ (ನಮ್ಮ ನಡುಗಳಿಗೆ) ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

32 ಅವರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹಗ್ಗವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು, “ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
‘ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡು’” ಎಂದರು.

ಅಹಾಬನು, “ಅವನಿನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಇದಾ್ದನೆಯೇ? ಅವನು ನನ್ನ
ಸೋದರ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

33 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ತಾನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ
ತಿಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಬೆನ್ಹದದನ ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅಹಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ತನ್ನ ಸೋದರನೆಂದು ಕರೆದಾಗ,
ಸಲಹೆಗಾರರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ, “ಹೌದು! ಬೆನ್ಹದದನು ನಿನ್ನ ಸೋದರನೇ”
ಎಂದರು.

ಅಹಾಬನು, “ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದನು.
ಬೆನ್ಹದದನು ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಬನು ಅವನನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು.

34 ಬೆನ್ಹದದನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಹಾಬನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿನಗೇ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದಂತೆ
ನೀನೂ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಬಹುದು” ಎಂದನು.

ಅಹಾಬನು, “ನೀನು ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆ ಇಬ್ಬರು
ರಾಜರುಗಳು ಶಾಂತಿಸಂಧಾನವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅಹಾಬನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ
35 ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ

ಹೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯು,
“ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನೀನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಸಿಂಹವು
ಕೊಂದುಹಾಕುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎರಡನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿತು.

37 ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, “ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ!” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಪ್ರವಾದಿಗೆ
ಗಾಯವಾಯಿತು. 38 ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. ತನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ ಗುರುತಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವನು
ಹೀಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೋಗಿ, ರಾಜನಿಗಾಗಿ
ರಸೆ್ತಯಂಚಿನಲಿ್ಲ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. 39 ರಾಜನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ,
ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದೆ್ದನು. ನಿನ್ನವನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಶತು್ರವಿನ
ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ‘ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ಇವನು ಓಡಿಹೋದರೆ, ಇವನ ಜೀವಕೆ್ಕ
ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಮೂವತಾ್ನಲು್ಕ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು’ ಎಂದನು.
40 ಆದರೆ ನಾನು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತನಾಗಿದಾ್ದಗ, ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಓಡಿಹೋದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು, “ಆ ಸೈನಿಕನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಪರಿಹಾರವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆ ಮನುಷ್ಯನೇನು ಹೇಳಿದನೊ ಅದನು್ನ ನೀನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

41 ಆಗ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೆಂಬುದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 42 ಬಳಿಕ ಪ್ರವಾದಿಯು ರಾಜನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ‘ನಾನು ಸಂಹರಿಸೆಂದು
ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನೀನು
ಸಾಯುವೆ! ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದದು್ದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಾಯುತಾ್ತರೆ!’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ನಂತರ ರಾಜನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಅವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು.

ನಾಬೋತನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟ

ಸಮಾಯರ್ದ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಅರಮನೆಯಿತು್ತ. ಆ ಅರಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವಿತು್ತ. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನೆಂಬ

ಹೆಸರಿನ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು. 2

ಒಂದು ದಿನ ಅಹಾಬನು ನಾಬೋತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಡು. ನಾನು ಅದನು್ನ ತರಕಾರಿಯ ತೋಟವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದೆ. ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾನು
ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ನಾಬೋತನು, “ನಾನು ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದು್ದ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಅಹಾಬನು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ನಾಬೋತನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತು್ತ ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ
ನಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
“ನಾನು ನನ್ನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಾಬೋತನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಅಹಾಬನು ತನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ, ಮುಖವನು್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವನು ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

5 ಅಹಾಬನ ಪತಿ್ನಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು.
ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನೇಕೆ ತಳಮಳಗೊಂಡಿರುವೆ? ನೀನು ಏಕೆ
ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದಳು.

6 ಅಹಾಬನು, “ನಾನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ನಾಬೋತನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅದರ ಪೂಣರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಅಥವಾ ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿನಗೆ ಬೇರೊಂದು
ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನಾಬೋತನು
ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಈಜೆಬೆಲಳು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆಲ್ಲ ರಾಜ! ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ
ಎದು್ದ ಬಾ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು. ನಾನು
ನಿನಗೆ ನಾಬೋತನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಕೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

8 ನಂತರ ಈಜೆಬೆಲಳು ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಳು. ಅವಳು ಆ
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಹಾಬನ ಹೆಸರಿನ ಸಹಿಯನು್ನ ಮಾಡಿದಳು. ಅಹಾಬನ
ಸ್ವಂತ ಮೊಹರನು್ನ ಅವಳು ಆ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು. ನಾಬೋತನು
ಇದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಜನರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ
ಅವಳು ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 9 ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿತು್ತ:
“ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿ, ಆ ದಿನವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿರಿ. 10

ನಾಬೋತನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ,
ನಾಬೋತನು ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆಗ ನಾಬೋತನನು್ನ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿರಿ.”

11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜನರು ಆ
ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 12 ನಾಯಕರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಉಪವಾಸದ ದಿನವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಭೆಸೇರಿಸಿದರು. ನಾಬೋತನನು್ನ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 13 ನಾಬೋತನು ದೇವರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು್ನ
ತಾವು ಕೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು
ನಾಬೋತನನು್ನ ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು. 14 ನಾಯಕರು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಾಬೋತನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.”

15 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅಹಾಬನಿಗೆ, “ನಾಬೋತನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಅಹಾಬನು
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನದನಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

17 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯೂ ತಿಷೆ್ಬೕ
ಊರಿನವನೂ ಆದ ಎಲೀಯನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: 18 “ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತರುವ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಹಾಬನು ಈಗ
ನಾಬೋತನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಆ ತೋಟವನು್ನ ತನ್ನ

1 ರಾಜರುಗಳು 20:31 260 1 ರಾಜರುಗಳು 21:18
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ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. 19

ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನೆಂದು ತಿಳಿಸು:
‘ಅಹಾಬನೇ! ನೀನು ನಾಬೋತನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ನೀನು
ಅವನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನಿದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ! ನಾಬೋತನು ಸತ್ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ನೀನು ಸಹ ಸಾಯುವೆ. ನಾಯಿಗಳು ನಾಬೋತನ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನೂ್ನ ನೆಕು್ಕತ್ತವೆ!’”

20 ಎಲೀಯನು ಅಹಾಬನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಹಾಬನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ನೀನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು.

ಎಲೀಯನು, “ಹೌದು, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ.
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸರನು್ನ ನಾನು
ಕೊಂದುಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ, ರಾಜನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ
ಆಗುವುದು. ರಾಜನಾದ ಬಾಷನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆದ ಗತಿಯೇ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಆಗುವುದು. ಈ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳೂ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಗೊಂಡವು. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಪಾಪಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಕಾರಣನಾದೆ’ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. 23

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, ‘ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ,
ಇಜೆ್ರೕಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ, 24 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ ನಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ.
ಯಾರಾದರೂ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಅಹಾಬನು ಮಾಡಿದಷು್ಟ ಪಾಪಗಳನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಪತಿ್ನಯಾದ
ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದಳು. 26 ಅಹಾಬನು
ಬಹುಕೆಟ್ಟ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದನು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಅಮೋರಿಯರು ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ನಾಡಿನಿಂದ
ಓಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

27 ಎಲೀಯನು ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಅಹಾಬನು ಬಹಳ
ಶೋಕತಪ್ತನಾದನು. ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಊಟಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು; ದುಃಖದಿಂದ
ತಳಮಳಗೊಂಡನು.

28 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ, 29

“ಅಹಾಬನು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವಮಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವನ ಮಗ
ರಾಜನಾಗುವವರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಂತರ ಅಹಾಬನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಹಾಬನಿಗೆ ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ
ಅರಾಮ್ಯರ ಮಧೆ್ಯ ಶಾಂತಿಯಿತು್ತ. 2 ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೋದನು.

3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,
“ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ರಾಮೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ? ರಾಮೋತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಾಬನು ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ, “ಅರಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಮೋತಿನಲಿ್ಲ
ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಆಗಲಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು ನಿನ್ನ
ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

6 ಅಹಾಬನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಭೆಯೊಂದನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನೂರುಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದರು. ಅಹಾಬನು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ, “ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ನಾನು ರಾಮೋತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇರೊಂದು
ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಪ್ರವಾದಿಗಳು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡು. ನೀನು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಇಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾ್ದರೆಯೇ? ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ,
ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು ಅವರನು್ನ ಕೇಳೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು, “ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಇಮ್ಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕಾಯೆಹು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನು.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವನೆಂದೂ ನನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ
ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನೇ, ನೀನು ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲೇಬಾರದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ,
“ಹೋಗಿ, ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 11

ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕೆನಾನನ ಮಗ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕೆಲವು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ಅಹಾಬನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನೀನು
ಈ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬಳಸುವೆ. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ ಮತು್ತ
ನಾಶಗೊಳಿಸುವೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮಾತನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಯು, “ನಿನ್ನ
ಸೈನ್ಯವು ಈಗ ಹೊರಡಲಿ. ಅವರು ರಾಮೋತಿನಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ
ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ
ಜಯಗಳಿಸುವೆ. ನೀನು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದನು.

13 ಈ ಕಾಯರ್ಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ, ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು ಹೋದನು. ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಅವನಿಗೆ, “ರಾಜನಿಗೆ
ಶುಭವಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೀನೂ ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆದರೆ ಮೀಕಾಯೆಹುವು, “ಇಲ್ಲ! ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಆತನು
ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೀಕಾಯೆಹು
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ರಾಜನು ಅವನನು್ನ, “ಮೀಕಾಯೆಹುವೇ,
ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಮತು್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಬಹುದೇ? ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ರಾಮೋತಿಗೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗಬೇಕೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಮೀಕಾಯೆಹು, “ಆಗಲಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದನು.

16 ಆದರೆ ಅಹಾಬನು, “ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ನನಗೆ ನೀನು ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳು! ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಲ
ಹೇಳಬೇಕು? ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನನಗೆ ಹೇಳು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

17 ಮೀಕಾಯೆಹು, “ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲಯಾಗಿ
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದು
ಇದನೆ್ನೕ, ‘ಈ ಜನರಿಗೆ ನಾಯಕನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯುದ್ಧಮಾಡದೆ,
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಆಗ ಅಹಾಬನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನೋಡಿದೆಯಾ!
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನಲಾ್ಲ! ಈ ಪ್ರವಾದಿಯು ಎಂದೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಒಳೆ್ಳಯದೇನನೂ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದರೆ ಮೀಕಾಯೆಹು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. ಮೀಕಾಯೆಹು, “ಕೇಳಿರಿ! ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ! ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆತನ ಎಲಾ್ಲ
ದೂತರು ಆತನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 20 ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿರಾ? ಅವನು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ರಾಮೋತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ದೂತರಲಿ್ಲ
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ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪಾ್ರಯವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನಾನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದನು. 22 ಯೆಹೋವನು, ‘ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನನು್ನ ನೀನು
ಹೇಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆ?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ದೂತನು, ‘ಅಹಾಬನ
ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಬನಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳಾ್ಳಗಿರುವುದು’ ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, ‘ಸರಿ, ಹೋಗಿ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು. ನೀನು ಸಫಲನಾಗುವೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಮೀಕಾಯೆಹು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದದೂ್ದ ಇದೇ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ನಿನಗೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ ಮಹಾಕೇಡು ಬರಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, “ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನಂಬುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

25 ಮೀಕಾಯೆಹು, “ಕೇಡು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ನೀನು ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ನುಡಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!” ಎಂದನು.

26 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.
ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು, “ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ನಗರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ
ಆಮೋನ ಮತು್ತ ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ಯೋವಾಷನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 27 ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ನಾನು
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಮೀಕಾಯೆಹು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ನಾನು ಏನು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ! ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನೇ,
ನೀನು ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಜೀವಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ಮತು್ತ ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ರಾಮೋತಿಗೆ ಹೋದರು. ಅದು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಂಬಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು. 30 ಅಹಾಬನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನಾವು
ಹೋರಾಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ರಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನಾನು
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ರಾಜನಂತೆ ತೋರುವ ನಿನ್ನ
ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ” ಎಂದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು,
ತಾನು ರಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋರಾಟವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು.

31 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನ ಬಳಿ ಮೂವತೆ್ತರಡು ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು. ಆ ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನು್ನ ಕಂಡು
ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಈ ಮೂವತೆ್ತರಡು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕುವಂತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು; 32

ಹೋರಾಟದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ ಈ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿದರು. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋದರು.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 33 ಅವನು
ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

34 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಯಾರಿಗೂ ಗುರಿಯಿಡದೆ ಒಂದು
ಬಾಣವನು್ನ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಬಾಣವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಆ ಬಾಣವು ರಾಜನ
ದೇಹದ ಕವಚದ ಸಣ್ಣ ಸಂಧಿಯಲಿ್ಲ ತಾಕಿತು. ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು
ತನ್ನ ರಥದ ಸಾರಥಿಗೆ, “ಒಂದು ಬಾಣವು ನನಗೆ ತಾಕಿತು! ರಥವನು್ನ
ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸು. ನಾವು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಸೈನಿಕರು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು
ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನು ರಥದ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ ಒರಗಿಕೊಂಡು
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು. ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಹರಿದ ರಕ್ತವು, ರಥದ ತಳದಲಿ್ಲ
ಮಡುಗಟಿ್ಟತು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜನು ಸತು್ತಹೋದನು.
36 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಿ್ತರಲು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಊರಿಗೂ ತನ್ನ ನಾಡಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು! ಎಂಬ
ಕೂಗು ಸೈನ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ (ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ) ಹಬಿ್ಬತು.

37 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 38 ಆ
ಜನರು ಅಹಾಬನ ರಥವನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದ ಕೊಳದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತೊಳೆದರು. ರಥದಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ ರಕ್ತವನು್ನ ನಾಯಿಗಳು
ನೆಕಿ್ಕದವು. ದೇವದಾಸಿಯರು ಆ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಸಾ್ನನಕೆ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು.

39 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸುಂದರವಾಗಿ
ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ದಂತದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಆ
ಪುಸ್ತಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನಗರಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಆ
ಪುಸ್ತಕವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 40 ಅಹಾಬನು ಸತಾ್ತಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಡನೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನು ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ
41 ಅಹಾಬನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಆಸನ ಮಗ. 42 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತಾಯಿಯು ಆಜೂಬಳೆಂಬ
ಹೆಸರಿನವಳು. ಆಜೂಬಳು ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗಳು. 43

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತ ಧೂಪಹಾಕುತಾ್ತ ಇದ್ದರು.

44 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಶಾಂತಿಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 45 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಬಹಳ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ. ಅವನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಹೋರಾಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ “ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

46 ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ,
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಅವನ
ತಂದೆಯಾದ ಆಸನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

47 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ರಾಜನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನು ಆರಿಸಿದ್ದನು.

48 ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ
ಹಡಗುಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಓಫೀರ್
ದೇಶದಿಂದ ಬಂಗಾರವನು್ನ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಹಡಗುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂದರಾದ
ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ನಾಶವಾದವು. ಅವು ಓಫೀರ್ ದೇಶವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ. 49 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಹೋದನು. ಅಹಜ್ಯನು
ಆ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಾವಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಅಹಜ್ಯನ ಜನರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.

50 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನು ರಾಜನಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯ
51 ಅಹಜ್ಯನು ಅಹಾಬನ ಮಗ. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್
ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. 52 ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಹಾಬ, ತಾಯಿಯಾದ
ಈಜೆಬೆಲ ಮತು್ತ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮ
ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಆಡಳಿತಗಾರರೆಲ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರು. 53 ಅಹಜ್ಯನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅವನ
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ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಮೊದಲು ಅಹಜ್ಯನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಅಹಜ್ಯನ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
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2 ರಾಜರುಗಳು

ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ

ಅಹಾಬನು ಸತ್ತನಂತರ, ಮೋವಾಬ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.

2 ಒಂದು ದಿನ, ಅಹಜ್ಯನು ಸಮಾಯರ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮರದ
ಕಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಗಾಯಗಳಾದವು. ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಅಚರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ನನ್ನ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲವು
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದಾ್ದನೆ!
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? 4 ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ: ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನಿಂದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿದುದರಿಂದ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ನೀನು ನಿನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವೆ’
ಎಂದು ತಿಳಿಸು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ಅಹಜ್ಯನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

5 ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ, “ನೀವು ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಬಂದುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದಾ್ದನೆ!
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದುದೇಕೆ? ನೀನು ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವೆ!’” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು.

7 ಅಹಜ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗಿದ್ದನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

8 ಸಂದೇಶಕರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಅವನು ಉಣೆ್ಣಯ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಮರ್ದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು” ಎಂದರು.

ಆಗ ಅಹಜ್ಯನು, “ಅವನು ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ ಎಲೀಯನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅಹಜ್ಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳ ನಾಶನ
9 ಅಹಜ್ಯನು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ

ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನು
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
“ದೇವಮನುಷ್ಯನೇ, ರಾಜನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ‘ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಎಲೀಯನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ, “ನಾನು ಒಬ್ಬ
ದೇವಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವದಾದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿತು.

11 ಅಹಜ್ಯನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಐವತು್ತ
ಜನರನು್ನ ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ದೇವಮನುಷ್ಯನೇ, ರಾಜನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
‘ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ!’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಎಲೀಯನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು ದೇವಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬೆಂಕಿಯು ಇಳಿದು ಬಂದು
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನೂ್ನ ಅವನ ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿತು.

13 ಅಹಜ್ಯನು ಮೂರನೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಐವತು್ತ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೂರನೆಯ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಅವನಿಗೆ, “ದೇವ
ಮನುಷ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಮತು್ತ ಈ ಐವತು್ತ ಜನರ ಪಾ್ರಣವು ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಲಿ! 14 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರ
ಐವತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕನಿಕರ ತೋರಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಡನೆ
ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಯನು ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ನೋಡಲು ಆ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಡನೆ ಹೋದನು.

16 ಎಲೀಯನು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವರಿದಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ? ನೀನು ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ನೀನು
ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವೆ! ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಅಹಜ್ಯನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಹಜ್ಯನ ನಂತರ ಯೆಹೋರಾಮನು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೊಹೋರಾಮನು
ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿದನು.

18 ಅಹಜ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಎಲೀಯನ ಪರಲೋಕಾರೋಹಣ

ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕಾಲ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿತು.
ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನೊಡನೆ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೋದನು.

2 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು;
ಏಕೆಂದರೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನಾ್ನಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಬ್ಬರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.

3 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಎಲೀಷನು, “ಹೌದು, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದನು.

4 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು,
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನಾ್ನಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಬ್ಬರೂ ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋದರು.

5 ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಎಲೀಷನು, “ಹೌದು, ನನಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದನು.

6 ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು,
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನಾ್ನಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು.

7 ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಷರು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರು
ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಷರಿಗಿಂತ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
8 ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ
ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ನೀರು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಎಲೀಯ ಮತು್ತ
ಎಲೀಷರು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು.

9 ಅವರು ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ, ನಾನು
ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು, “ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಡರಷಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಎಲೀಯನು, “ನೀನು ಕಷ್ಟಕರವಾದುದನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ.
ನಿನಿ್ನಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಅದು
ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಆದರೆ ನಿನಿ್ನಂದ ನನ್ನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿನಗೆ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಷ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ
ರಥಗಳು ಬಂದು ಎಲೀಯನನು್ನ ಎಲೀಷನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ಆ
ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದವು! ನಂತರ
ಎಲೀಯನು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದನು.

12 ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ! ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ! ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಶ್ವದಳವೂ
ಆಗಿದ್ದವನೇ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಲು
ಅವುಗಳನು್ನ ಹರಿದು ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡಿದನು. 13 ಎಲೀಯನ
ಮೇಲಂಗಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತು್ತ. ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ
ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆದು, “ಎಲೀಯನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಎಲೀಷನು ನೀರನು್ನ
ಹೊಡೆದಾಗ, ನೀರು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ
ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು! ಎಲೀಷನು ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿದನು.

ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ
15 ಜೆರಿಕೊದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡು,

“ಎಲೀಯನ ಆತ್ಮವು ಈಗ ಎಲೀಷನ ಮೇಲಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಅವರು ಎಲೀಷನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದರು. 16 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಿದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡು. ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ಎಲೀಯನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಣಿವೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಬೀಳಿಸಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಇಲ್ಲ, ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

17 ಎಲೀಷನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ
ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ದಿನ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 18 ಅವರು ಎಲೀಷನು
ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಲೀಷನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲೀಷನು
ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

ಎಲೀಷನು ನೀರನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು
19 ನಗರದ ಜನರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ, ಈ ನಗರವು ಒಳೆ್ಳಯ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀರು
ತುಂಬಾ ಕೆಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಲಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಎಲೀಷನು, “ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತಂದು
ಅದರಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ ಹಾಕಿ” ಎಂದನು.

ಜನರು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ತಂದರು. 21

ನಂತರ ಎಲೀಷನು ನೆಲದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು ಉಪ್ಪನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದು, “‘ನಾನು ಈ
ನೀರನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ! ಇಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ ಈ ನೀರು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾವನು್ನ ಮತು್ತ ಬಂಜೆತನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

22 ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಯಿತು. ಇಂದು ಆ ನೀರು ಇನೂ್ನ
ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಕೆಲವು ಬಾಲಕರು ಎಲೀಷನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು
23 ಎಲೀಷನು ಆ ನಗರದಿಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಎಲೀಷನು

ನಗರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಕೆಲವು ಬಾಲಕರು
ನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಬೋಳುತಲೆಯವನೇ, ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗು, ಬೋಳುತಲೆಯವನೇ” ಎಂದರು.

24 ಎಲೀಷನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಕಾಡಿನಿಂದ
ಎರಡು ಕರಡಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆರಗಿ ನಲವತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಬಾಲಕರನು್ನ ಸೀಳಿಹಾಕಿದವು.

25 ಎಲೀಷನು ಬೇತೇಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಾಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಎಲೀಷನು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ಯೋರಾಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು

ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯೋರಾಮನು

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯೋರಾಮನು
ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೋರಾಮನು ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಯೋರಾಮನು
ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅವನು
ಕಿತು್ತಹಾಕಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಅವನು
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು. ಯೋರಾಮನು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ಮೋವಾಬ್ ದೇಶವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟತು
4 ಮೇಷನು ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಷನು ಅನೇಕ

ಕುರಿಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದನು. ಮೇಷನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳ ಮತು್ತ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟಗರುಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಅಹಾಬನು ಸತಾ್ತಗ ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದು್ದ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ಬೇರೆಯಾದನು.

6 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. 7

ಯೋರಾಮನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಮೋವಾಬಿನ
ರಾಜನು ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಮೋವಾಬಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನನ್ನ
ಜೊತೆ ಬರುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನೂ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನೂ ನೀನೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಒಂದೇ. ನನ್ನ
ಕುದುರೆಗಳೂ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ಒಂದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ರಾಜರುಗಳು 2:5 265 2 ರಾಜರುಗಳು 3:7
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ಮೂವರು ರಾಜರು ಎಲೀಷನ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವರು
8 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೋರಾಮನನು್ನ, “ನಾವು ಯಾವ

ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
“ನಾವು ಎದೋಮಿನ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋಣ”

ಎಂದು ಯೋರಾಮನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
9 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ

ಎದೋಮಿನ ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸೇನೆಗೆ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ
ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ನೀರು ಅಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ
ಯೋರಾಮನು, “ಅಯೊ್ಯೕ, ಮೂವರು ರಾಜರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮೋವಾಬ್ಯರು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಇಲಿ್ಲರಬೇಕು. ನಾವೇನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಆ
ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕೇಳೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಶಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಷನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದನೆ. ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ
ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು
ಎಲೀಷನಲಿ್ಲವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನು, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಮತು್ತ ಎದೋಮಿನ ರಾಜನು ಎಲೀಷನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋದರು.

13 ಎಲೀಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏನು
ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಯರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಲೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಮೂವರು ರಾಜರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರು
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಬಯಸಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದನು.

14 ಎಲೀಷನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವವನು ನಾನು. ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಾನು ನಿಜವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತಯೂ ನೋಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನು್ನ
ಗಮನಿಸುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಆದರೆ ಈಗ ಕಿನ್ನರಿ ಬಾರಿಸುವ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅವನು ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು
ಎಲೀಷನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿರಿ. 17 ನೀವು
ಗಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯನೂ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಆ ಕಣಿವೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ
ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
18 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ನೀವು
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಆತನೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 19 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ನಗರವನು್ನ ನೀವು
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕುವಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವನೂ್ನ ನೀವು
ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಎಲಾ್ಲ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಿ. ನೀವು ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ತೋಟವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ.”

20 ಮುಂಜಾನೆ, ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಎದೋಮಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು ಮತು್ತ
ಕಣಿವೆಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

21 ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಬಂದಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಮೋವಾಬಿನ
ಗಂಡಸರು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದ
ಎಲ್ಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು (ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ) ಗಡಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಯತೊಡಗಿದರು. 22 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ
ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ ಮೇಲೆದ್ದರು. ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳು ಕಣಿವೆಯ ನೀರಿನ
ಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಮೋವಾಬಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ರಕ್ತದಂತೆ
ಕಂಡವು. 23 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು, “ರಕ್ತದತ್ತ ನೋಡಿ! ರಾಜರುಗಳು
ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ನಾಶಗೊಳಿಸಿರಲೇಬೇಕು. ಸತಿ್ತರುವ ದೇಹಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮೋವಾಬಿನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿದರು. ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಮೋವಾಬಿನವರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಗರಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದರು.

ಅವರು ಮೋವಾಬಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ತಮ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ
ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಸೆದರು. ಅವರು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೀಹರ್ರೆಷೆತ್ನ ಮಾಗರ್ದುದ್ದಕೂ್ಕ ಹೋರಾಟ
ಮಾಡಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಕೀಹರ್ರೆಷೆತನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಅದಕೂ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರು.

26 ಆ ಯುದ್ಧವು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೀರಿ ಹೋಯಿತೆಂದು
ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಎದೋಮಿನ ರಾಜನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಲು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ತನ್ನ
ಏಳುನೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನುಗಿ್ಗಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅವರು ಎದೋಮಿನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 27

ಆಗ ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜನು, ತನ್ನ ನಂತರ ರಾಜನಾಗುವ ಹಿರಿಯ
ಮಗನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜನು ನಗರವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಈ ಕಾಯರ್ವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಮೋವಾಬಿನ
ರಾಜನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.

ವಿಧವೆಯ ಬೇಡಿಕೆ

ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿಮಂಡಲಿಯವರಲೊ್ಲಬ್ಬನ ಪತಿ್ನಯು
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಎಲೀಷನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ಗಂಡನು
ನಿನಗೆ ಸೇವಕನಂತಿದ್ದನು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸತಿ್ತದಾ್ದನೆ!

ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಎರಡು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

2 ಎಲೀಷನು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ? ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನಿದೆ? ನನಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಪಾತೆ್ರ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

3 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಂದ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅವು ಬರಿದಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಷು್ಟ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 4 ನಂತರ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಈ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದಳು. ಅವಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು; ಅವಳು ಆ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದಳು. 6

ಅವಳು ಅನೇಕ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ,
“ಇನೊ್ನಂದು ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ”
ಎಂದಳು.

ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಪಾತೆ್ರಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು, “ಇಲಿ್ಲ ಯಾವ ಪಾತೆ್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯು ಮುಗಿದಿತು್ತ.

7 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ (ಎಲೀಷನ) ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಎಲೀಷನು ಅವಳಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮಾರಾಟಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಸಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸು. ಉಳಿದ
ಹಣದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನಮಾಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷ ಮತು್ತ ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕ
8 ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು ಶೂನೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

ಪ್ರಮುಖಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಶೂನೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ
ಎಲೀಷನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲೀಷನು ಆ ಸ್ಥಳದ
ಮೂಲಕ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

9 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುವ ಎಲೀಷನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ
ದೇವಮನುಷ್ಯನೂ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 10 ದಯವಿಟು್ಟ
ಎಲೀಷನಿಗಾಗಿ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಯೊಂದನು್ನ ಹಾಕೋಣ. ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಮೇಜು, ಕುಚಿರ್ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಇಡೋಣ. ಅವನು
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ತನಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ರಾಜರುಗಳು 3:8 266 2 ರಾಜರುಗಳು 4:10



11 ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ಆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆದನು. 12 ಎಲೀಷನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೇವಕನು ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯು ಎಲೀಷನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 13

ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ (ಸೇವಕನಿಗೆ), “ನೀನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ‘ನೋಡು, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಿನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೇನಾದರೂ
ಉಪಕಾರವಾಗಬೇಕೇ? ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲಾ್ಲದರೂ
ಅಥವಾ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಾ್ಲದರೂ ನಾವು
ಮಾತನಾಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಇಲಿ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಸುಖವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

14 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಗೇಹಜಿಯು, “ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ! ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಗಂಡ
ಮುದುಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಗೇಹಜಿಯು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅವನ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಳು. 16 ಎಲೀಷನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ಮುಂದಿನ
ವಸಂತಮಾಸದ ಈ ಕಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ದೇವಮನುಷ್ಯನೇ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯನು್ನ
ವಂಚಿಸಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

17 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು. ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ,
ಮುಂದಿನ ವಂಸತದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದಳು.

18 ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದನು. ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಆ
ಬಾಲಕನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. 19 ಈ ಬಾಲಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
“ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತಿ್ತದೆ! ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತಿ್ತದೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಸೇವಕನು ಬಾಲಕನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಬಾಲಕನು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.

ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗುವಳು
21 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಬಾಲಕನನು್ನ ದೇವಮನುಷ್ಯನ (ಎಲೀಷನ)

ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. 22 ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಕರೆದು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯನೂ್ನ
ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ನಾನು ದೇವಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕರೆತರಲು ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಗಂಡನು, “ಈ ದಿನ ದೇವಮನುಷ್ಯನ
ಬಳಿಹೋಗಲು ನೀನೇಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಪಡುವೆ? ಇಂದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯೂ
ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವೂ ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅವಳು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

24 ನಂತರ ಅವಳು ಒಂದು ತಡಿಯನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಬೇಗ ಬಾ! ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಧಾನಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

25 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ದೇವಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಾಣಲು ಕಮೆರ್ಲ್
ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.

ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ದೂರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೋಡು, ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ! 26 ಅವಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಗಂಡ
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನೇ? ನಿನ್ನ ಮಗು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವುದೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಗೇಹಜಿಯು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವಳು “ಹೌದು,
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

27 ಆದರೆ ಶೂನೇಮಿನ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ದೇವಮನುಷ್ಯನಿದ್ದ
ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಾಗಿ, ಎಲೀಷನ
ಪಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಡಲು ಗೇಹಜಿಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆದರೆ
ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅವಳನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ! ಅವಳು

ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಕೆಯ
ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಮರೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾನು ಮಗನನು್ನ
ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ‘ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ!” ಎಂದಳು.

29 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು. ನನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯಾರ ಹತಿ್ತರವಾಗಲಿ
ಮಾತನಾಡಲು ನಿಲ್ಲದಿರು! ನೀನು ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಸಂಧಿಸಿದರೆ
ಅವನಿಗೆ, ‘ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆಯಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳದಿರು. ಯಾರಾದರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ‘ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆಯಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸದಿರು. ಹೀಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಮಗುವಿನ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನಾ್ನಣೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಎಲೀಷನು ಮೇಲೆದು್ದ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

31 ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮನೆಗೆ, ಎಲೀಷನು ಮತು್ತ
ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಗೇಹಜಿಯು
ಬಂದನು. ಗೇಹಜಿಯು ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ
ಕೋಲನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ; ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಗೇಹಜಿಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಮಗು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಎಲೀಷನು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆ ಮಗು ಅವನ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದತು್ತ. 33 ಎಲೀಷನು ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. ಈಗ ಎಲೀಷ ಮತು್ತ ಮಗು
ಮಾತ್ರ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಎಲೀಷನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯ

ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಗುವಿನ ಕೈಗಳ
ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ಕೈಚಾಚಿ ಮಗುವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಮಗುವಿನ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು.

35 ಎಲೀಷನು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆದಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಕೊಠಡಿಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಕೈಚಾಚಿ ಮಗುವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಮಗು ಏಳು ಸಾರಿ ಸೀನಿ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿತು.

36 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಕರೆದು, “ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಕರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೇಹಜಿಯು ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವಳು ಎಲೀಷನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. ಎಲೀಷನು, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಆಗ ಶೂನೇಮಿನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಕೊಠಡಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಎಲೀಷನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು.

ಎಲೀಷ ಮತು್ತ ವಿಷದ ಸಾರು
38 ಎಲೀಷನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಬರಗಾಲವಿತು್ತ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಷನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರನು್ನ
ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಒಬ್ಬನು ಅಡಿಗೆಯ ಸೊಪಿ್ಪಗಾಗಿ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಒಂದು ಕಾಡುಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಾಡುಸೋರೆ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಜೇಬಿನಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು ಬಂದು, ಆ ಕಾಡುಸೋರೆ
ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ
ಅವು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಸೋರೆಕಾಯಿಗಳೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

40 ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಸಾರನು್ನ ಊಟಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು,
“ದೇವಮನುಷ್ಯನೇ! ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿಷವಿದೆ!” ಎಂದು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಆ ಆಹಾರವು ತಿನ್ನಲು
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.

41 ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದರು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಪಾತೆ್ರಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ ಸಾರನು್ನ
ಬಡಿಸಿ, ಅವರು ಊಟಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಆ ಸಾರಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
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ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಊಟ ಒದಗಿಸಿದನು
42 ಬಾಳ್ಷಾಲಿಷಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಥಮ ಸುಗಿ್ಗಯ

ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ (ಎಲೀಷನಿಗೆ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಇವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜವೆಗೋಧಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಒಂದು
ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ ತಂದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ
ಈ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡು, ಅವರು ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು, “ಏನು? ಇಲಿ್ಲ ನೂರು ಮಂದಿ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಆಹಾರವನು್ನ ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ?”
ಎಂದನು.

ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡು,
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಅವರು ತಿಂದರೂ ಆಹಾರವು
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಆಗ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಆ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ
ತಿಂದರೂ ಆಹಾರವು ಉಳಿದುಹೋಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ನಾಮಾನನ ಸಮಸೆ್ಯ

ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನ ಸೇನೆಯಲಿ್ಲ ನಾಮಾನನೆಂಬ
ಸೇನಾಪತಿಯಿದ್ದನು. ನಾಮಾನನು ಅವನ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ನಾಮಾನನ

ಮುಖಾಂತರ ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿಜಯವನು್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದನು. ನಾಮಾನನು ಮಹಾಪುರುಷನೂ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯೂ ಆದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದನು.

2 ಅರಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡಲು ಸೈನಿಕರ ಅನೇಕ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಗುಲಾಮರಂತೆ ಹಿಡಿದುತಂದರು. ಒಂದು ಸಲ ಚಿಕ್ಕ
ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದುತಂದರು. ಈ ಚಿಕ್ಕ
ಹುಡುಗಿಯು ನಾಮಾನನ ಪತಿ್ನಗೆ ಸೇವಕಿಯಾದಳು. 3 ಈ
ಹುಡುಗಿಯು ನಾಮಾನನ ಪತಿ್ನಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ನಾಮಾನನು
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು
ನಾಮಾನನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

4 ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ,
ನಾಮಾನನು ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು, “ಈಗಲೇ ಹೋಗು, ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ನಾಮಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ನಾಮಾನನು ಮುನೂ್ನರ
ನಲವತು್ತ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಆರುಸಾವಿರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಥಾನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 6 ನಾಮಾನನು ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ರಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ,
“…ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾಮಾನನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಾನು
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ” ಎಂದು
ಬರೆದಿತು್ತ.

7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದಾಗ, ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ನಾನು ದೇವರೇನು? ಇಲ್ಲ! ಹುಟು್ಟ
ಮತು್ತ ಸಾವುಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಕುಷ್ಠರೋಗಪೀಡಿತನಾದ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು?
ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕುತಂತ್ರವೆಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದು ದೇವಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲೀಷನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲೀಷನು ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಏಕೆ? ನಾಮಾನನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದಾ್ದನೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!”

9 ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ರಥಗಳೊಂದಿಗೆ
ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
10 ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕನ ಮೂಲಕ ನಾಮಾನನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ,
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಸಾ್ನನಮಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಚಮರ್ರೋಗವು ಗುಣವಾಗುವುದು. ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್
ಶುದ್ಧನಾಗುವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

11 ನಾಮಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಎಲೀಷನು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ
ಬಂದು, ನನೆ್ನದುರು ನಿಂತು, ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ್ದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸವರಿ, ನನ್ನ
ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ್ದನು. 12

ದಮಸ್ಕದ ಅಬಾನಾ ಮತು್ತ ಪಪರ್ರ್ ನದಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ
ನದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ! ನಾನು ದಮಸ್ಕದ ಆ ನದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸಾ್ನನಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧನಾಗಬಾರದೇಕೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು!

13 ಆಗ ನಾಮಾನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
“ತಂದೆಯೇ, ಪ್ರವಾದಿಯು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ! ಅಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರಲು
ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಾಗ
ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬಾರದೇಕೆ? ನೀವು ಸಾ್ನನಮಾಡಿದರೆ,
ಶುಚಿಗೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ದೇವಮನುಷ್ಯನು (ಎಲೀಷನು) ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾಮಾನನು
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಏಳುಸಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆದ್ದನು.
ಆಗ ನಾಮಾನನು ಸಂಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧನಾದನು; ಅವನ ಚಮರ್ವು
ಮಗುವಿನ ಚಮರ್ದಂತೆ ಕೋಮಲವಾಯಿತು.

15 ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಅವನು ಎಲೀಷನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, “ನೋಡಿ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಭೂಮಂಡಲದ ಬೇರೆಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಈಗ
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, “ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಾಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ನಾನು ಯಾವ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವಂತೆ ನಾಮಾನನು ಬಹಳ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. 17 ಆಗ
ನಾಮಾನನು, “ನೀನು ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಕೊನೆಯಪಕ್ಷ ನನಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಎರಡು
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬುವಷು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಮಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತರ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮತೆ್ತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ! 18

ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ
ರಿಮೊ್ಮೕನನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಅವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಕೈಹಿಡಿದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೂ ನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದನು.
ನಾಮಾನನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು. 20

ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಯು,
“ನೋಡು, ಅರಾಮ್ಯನಾದ ನಾಮಾನನು ತಂದಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು! ಯೆಹೋವನಾಣೆಯಾಗಿ, ನಾನು ನಾಮಾನನ
ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಏನನಾ್ನದರೂ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ!”
ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡು,

21 ನಾಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದನು. ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ರಥದಿಂದ ಇಳಿದನು. ನಾಮಾನನು, “ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

22 ಗೇಹಜಿಯು, “ಹೌದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಎಲೀಷನು ನನಗೆ, ‘ನೋಡು, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ತರುಣರು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತೆ್ತೖದು
ಕಿಲೋ.ಗಾ್ರಂ. ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಥಾನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ನಾಮಾನನು, “ದಯಮಾಡಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
ತೆಗೆದುಕೊ!” ಎಂದು ಗೇಹಜಿಗೆ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಎರಡು ಥಾನು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ
ಸೇವಕರು ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೇಹಜಿಯೊಡನೆ
ಹೋದರು. 24 ಗೇಹಜಿಯು ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಸೇವಕರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಂತರ
ಗೇಹಜಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

25 ಗೇಹಜಿಯು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಎಲೀಷನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿದೆ್ದ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

2 ರಾಜರುಗಳು 4:42 268 2 ರಾಜರುಗಳು 5:25
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ಗೇಹಜಿಯು, “ನಾನು ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
26 ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ! ನಾಮಾನನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಸಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ. ಹಣವನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಆಲೀವನು್ನ,
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ, ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಹಸುಗಳನು್ನ ಅಥವಾ
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕಾಲ ಇದಲ್ಲ. 27 ಈಗ,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರನೂ್ನ ಸದಾಕಾಲ ನಾಮಾನನ ರೋಗವು
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. ನಿನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗವಿರುವುದು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೇಹಜಿಯು ಎಲೀಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದಾಗ, ಗೇಹಜಿಯ
ಚಮರ್ವು ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಂತೆ ಬಿಳುಪಾಯಿತು! ಗೇಹಜಿಯು
ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತನಾದನು.

ಎಲೀಷ ಮತು್ತ ಕೊಡಲಿ

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ನಾವು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ
ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. 2 ನಾವೆಲಾ್ಲ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರವನು್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಒಂದೊಂದು ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ತಂದು ನಾವು ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಬಾ”

ಎಂದನು.
ಎಲೀಷನು, “ಸರಿ, ನಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
4 ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರು

ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮರವೊಂದನು್ನ
ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದಾಗ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯು ಕಾವಿನಿಂದ
ಕಳಚಿಕೊಂಡು ನೀರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು,
“ಅಯೊ್ಯೕ, ಒಡೆಯನೇ! ನಾನು ಆ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಎರವಲಾಗಿ
ತಂದಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

6 ದೇವಮನುಷ್ಯನು, “ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೊಡಲಿಯು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎಲೀಷನಿಗೆ

ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು ಒಂದು ಕಡಿ್ಡಯನು್ನ ಮುರಿದು
ಅದನು್ನ ನೀರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದನು. ಆ ಕಡಿ್ಡಯು ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 7 ಎಲೀಷನು,
“ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು

8 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ, “ನೀವು ಈ
ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ದೇವಮನುಷ್ಯನು (ಎಲೀಷನು) ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ! ನೀವು
ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡದಿರಿ! ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಾಡದಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

11 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡನು.
ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಗೂಢಚಯರ್ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವವರು
ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಹೇಳಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೇ, ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನು ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡುವುದನೂ್ನ ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು, “ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಾನು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

ಸೇವಕರು ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು
ದೋತಾನಿನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಆಗ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ, ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯನು್ನ ದೋತಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದರು. 15 ಎಲೀಷನ
ಸೇವಕನು ಹೊತಾ್ತರೆ ನಸುಕಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು. ಸೇವಕನು
ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ರಥಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು!

ಆ ಸೇವಕನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, “ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾವು
ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಹೆದರದಿರು! ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ
ಸೇನೆಯು ಅರಾಮ್ಯರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಸೇನೆಗಿಂತ ಬಹಳ
ಹೆಚಿ್ಚನದಾಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ನಂತರ ಎಲೀಷನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ಸೇವಕನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡೆಂದು
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಸೇವಕನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆ ಸೇವಕನು
ಪವರ್ತವನು್ನ ತುಂಬಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ರಥಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲೀಷನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು!

18 ಆ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು ಎಲೀಷನ
ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಬಂದವು. ಎಲೀಷನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರುಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಷನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಂತೆ ಅರಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಯು ಕುರುಡರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 19 ಎಲೀಷನು
ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ, “ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ವಲ್ಲ, ಇದು
ಸರಿಯಾದ ನಗರವೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ. ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದೊಯು್ಯತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು
ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

20 ಅವರು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಎಲೀಷನು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಬಿಡು, ಅವರು
ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಅರಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಗೆ ತಾವು ಸಮಾಯರ್ ನಗರದಲಿ್ಲರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂತು! 21

ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ನೋಡಿ ಎಲೀಷನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲೇ? ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿಬಿಡಲೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಎಲೀಷನು, “ಬೇಡ, ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು, ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಮತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಅವರು ತಿಂದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿ. ನಂತರ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಅವರ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ಊಟಮಾಡಿ,
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗೆ
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಯಾವ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಅರಾಮ್ಯರು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ
24 ಇದಾದನಂತರ, ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ

ಸೇನೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಹೋದನು. 25 ಜನರು
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಆಹಾರವನು್ನ ತರಲು ಸೈನಿಕರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವು ಆ
ಕಾಲದಲಾ್ಲಯಿತು. ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯ ತಲೆಯು
ಎಂಭತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಿತು್ತ. ಅಧರ್ಸೇರು ಪಾರಿವಾಳದ ಮಲದ ಲದಿ್ದಯು ಐದು
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುತಿ್ತರಲು ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಅವನನು್ನ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ,
ರಾಜನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

27 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು, “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ? ನಿನಗೆ
ಕೊಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ; ಕಣದಲಿ್ಲ ಕಾಳುಗಳಿಲ್ಲ, ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ
ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. 28 ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೊಂದರೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಇವಳು ನನಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.
ನಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು, ಈ ಹೊತು್ತ ತಿನೊ್ನೕಣ. ನಾಳೆ ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ’ ಎಂದಳು. 29 ನಾವು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
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ಬೇಯಿಸಿ, ನಾವು ತಿಂದು ಬಿಟೆ್ಟವು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನಾನು ಈ
ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಾವು ಕೊಂದು ತಿನೊ್ನೕಣ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

30 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ರಾಜನು ಕೇಳಿದಾಗ, ದುಃಖದಿಂದ
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ
ಗೋಣಿತಟಿ್ಟರುವುದು ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಕಾಣಿಸಿತು.

31 ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜನು, “ಈ ದಿನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನಾನು
ಶಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

32 ರಾಜನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು; ಹಿರಿಯರು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶಕನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ
ಎಲೀಷನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಲು
ಕೊಲೆಗಾರನ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜ) ಮಗ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ! ಆ
ಸಂದೇಶಕನು ಬಂದಾಗ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಿ! ಅವನು ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳ! ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವನ ಒಡೆಯನ ಕಾಲ ಸಪ್ಪಳವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಎಲೀಷನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸಂದೇಶಕನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ:
“ಈ ಆಪತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ! ನಾನೇಕೆ ಆತನನು್ನ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು?”

ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು:
‘ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ, ಅಧಿಕವಾದ ಆಹಾರವು ಬಹಳ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು

ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ
ಸಮಾಯರ್ನಗರದ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮಾರಲಾಗುವುದು’” ಎಂದನು.

2 ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಿಟಕಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ
ನೋಡುವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ನೀನು
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯವು ಬರಿದಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
ಕಂಡುಹಿಡಿದರು

3 ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು.
ಅವರು, “ನಾವು ಸಾಯುವುದನೆ್ನೕ ಕಾಯುತಾ್ತ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ? 4

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಹಾರವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಗರದ ಒಳಗೆ
ಹೋದರೆ, ನಾವು ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ,
ಸಾಯುವುದು ನಿಶಿ್ಚತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಣ.
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಸಾಯೋಣ” ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಅಂದು ಸಂಜೆ ಆ ನಾಲ್ವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಅರಾಮ್ಯರ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರ ಅಂಚಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! 6 ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಯು ರಥಗಳ,
ಕುದುರೆಗಳ ಮತು್ತ ಮಹಾಸೇನೆಯ ರಣಘೋಷವನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅರಾಮ್ಯ ಸೈನಿಕರು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನು, ಹಿತಿ್ತೕಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು,

7 ಸಂಜೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ
ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು.

ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
8 ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಪಾಳೆಯವು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು,

ಒಂದು ಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ತಿಂದರು ಮತು್ತ
ಕುಡಿದರು. ನಂತರ ಈ ನಾಲ್ವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, ಮತೊ್ತಂದು ಗುಡಾರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆ ಗುಡಾರದಿಂದಲೂ ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. 9 ಆಗ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು, “ನಾವು ತಪು್ಪ

ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ! ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಶುಭವಾತೆರ್ ಸಿಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ನಾವು
ನಿಶಬ್ಧದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ ನಾವು ರಾಜನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸೋಣ”
ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಶುಭವಾತೆರ್
10 ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು

ದಾ್ವರಪಾಲಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಾವು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಾವು ಜನರ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ
ಜನರ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಗುಡಾರಗಳಿನೂ್ನ ಯಥಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲವೆ.
ಆದರೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಆಗ ನಗರದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಕೂಗುತಾ್ತ ರಾಜನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಆಗ
ರಾತಿ್ರಯಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕದ್ದನು.
ರಾಜನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನಿಕರು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾವು
ಬಹಳ ಹಸಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಳೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು
ಅರಾಮ್ಯರು ಆಲೋಚಿಸಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಐದು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ.
ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಈ
ಕುದುರೆಗಳೂ ಬಹುಬೇಗ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೇ ರಾಜನು ಎರಡು ರಥಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಅರಾಮ್ಯರ
ಸೇನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

15 ಅವರು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜೋಡರ್ನ್
ನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋದರು. ರಸೆ್ತಯ ದಾರಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. ಅರಾಮ್ಯರು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ
ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶಕರು
ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ವಿಷಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದರು.

16 ಆಗ ಜನರು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಓಡುತಾ್ತ ಹೋಗಿ,
ಅಲಿ್ಲನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ
ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ!

17 ರಾಜನು ತನಗೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಜನರು ಶತು್ರಗಳ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಆಹಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ
ಅವನು ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದನು. ರಾಜನು
ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದಗ, ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 18 ಎಲೀಷನು, “ಒಂದು
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟ
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಸಮಾಯರ್ನಗರದ ಊರು ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಾರಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು ಮೊದಲೇ
ಹೇಳಿದ್ದನು. 19 ಆದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದೇವಮನುಷ್ಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಿಟಿಕಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ
ನೋಡುವೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ನೀನು
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. 20 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂದು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವನು ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರ
ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದನು.

ಶೂನೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ

ಎಲೀಷನು ತಾನು ಮರಳಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ
ಬಾಲಕನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಎಲೀಷನು,
“ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ

ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲವು ಏಳು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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2 ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಲು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ
ಹೋದಳು. 3 ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಳು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಲು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು.

4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನು ದೇವಮನುಷ್ಯನ ಸೇವಕನಾದ
ಗೇಹಜಿಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ರಾಜನು ಗೇಹಜಿಗೆ,
“ಎಲೀಷನು ಮಾಡಿರುವ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ದಯವಿಟು್ಟ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಎಲೀಷನು ಸತ್ತಬಾಲಕನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಗೇಹಜಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಎಲೀಷನು
ಮರಳಿ ಜೀವಬರಿಸಿದ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿಯು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ ಬಂದಿದ್ದಳು.
ಗೇಹಜಿಯು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ರಾಜನೇ, ಇವಳೇ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು!
ಎಲೀಷನು ಮರಳಿ ಜೀವಬರಿಸಿದ ಬಾಲಕನು ಇವನೇ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ರಾಜನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ತನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ತನಗಿದ್ದ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಆಗ ರಾಜನು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ
ಕರೆದು, “ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಿಸು.
ಅವಳು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಆಕೆಯ ಭೂಮಿಯ
ಉತಾ್ಪದನೆಯನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು

7 ಎಲೀಷನು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿತು್ತ. ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು,
“ದೇವಮನುಷ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ,
“ದೇವಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಾಣಲು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ಗುಣವಾಗುತೆ್ತೕನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಹಜಾಯೇಲನು ತನೊ್ನಡನೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಎಲೀಷನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೋದನು. ಅವನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕನೂ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನೂ ಆದ
ಬೆನ್ಹದದನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯು
ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನು ನಿನಿ್ನಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “‘ವಾಸಿಯಾಗುವುದು’
ಎಂದು ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆದರೆ, ‘ಅವನು ಸಾಯುವುದು
ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಹಜಾಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಎಲೀಷನ ಪ್ರವಾದನೆ
11 ಹಜಾಯೇಲನು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ

ಒಂದೇ ಸಮನೆ ನೋಡಿದನು. ನಂತರ ದೇವಮನುಷ್ಯನು
ಅಳತೊಡಗಿದನು. 12 ಹಜಾಯೇಲನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನೀವು
ಅಳುವುದೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು, “ನಾನು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನೀನು ಅವರ
ನಗರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವೆ. ನೀನು ಅವರ ತರುಣರನು್ನ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಇರಿದುಕೊಲು್ಲವೆ. ನೀನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕುವೆ. ನೀನು ಅವರ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಸೀಳಿಹಾಕುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಹಜಾಯೇಲನು, “ನಾನು ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ! ನಾನು
ಈ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು, “ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾಗುವೆಯೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ರಾಜನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆನ್ಹದದನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, “ಎಲೀಷನು
ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು,
“ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಲೀಷನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು” ಎಂದನು.

ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಹಜಾಯೇಲನು ಕೊಂದುಹಾಕುವನು
15 ಆದರೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹಜಾಯೇಲನು ಒಂದು

ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆಸಿದನು. ನಂತರ
ಅವನು ಆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ,
ಅವನನು್ನ ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟಸಿ ಸಾಯಿಸಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ನೂತನ
ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು
16 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನು

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋರಾಮನು
ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 17 ಯೆಹೋರಾಮನು ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 18 ಆದರೆ
ಯೆಹೋರಾಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋರಾಮನು ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಅವನ ಪತಿ್ನಯು ಅಹಾಬನ ಮಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋರಾಮನು
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು. 19 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನು
ರಾಜನಾಗಿರುತಾ್ತನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು.

20 ಯೆಹೋರಾಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. ಎದೋಮ್ಯರು ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬ
ರಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

21 ಆಗ ಯೆಹೋರಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಚಾಯೀರಿಗೆ
ಹೋದವು. ಎದೋಮಿನ ಸೇನೆಯು ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯಿತು.
ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ
ಗುಡಾರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 22 ಹೀಗೆ ಎದೋಮ್ಯರು
ಯೆಹೂದದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಟ್ಟರು. ಅವರು ಇಂದಿನ ತನಕ
ಯೆಹೂದದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಲಿಬ್ನದವರು ಯೆಹೂದದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ
ಬೇರೆಯಾದರು.

23 ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋರಾಮನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

24 ಯೆಹೋರಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನು ನೂತನ ರಾಜನಾದನು.

ಅಹಜ್ಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು
25 ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ

ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು. 26 ಅಹಜ್ಯನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ಅತಲ್ಯ. ಅವಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗಳು.
27 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಹಜ್ಯನು
ಮಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರಂತೆ
ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಅಹಾಬನ ಅಳಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು.

ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಯೋರಾಮನು
ಗಾಯಗೊಂಡನು

28 ಅಹಜ್ಯನು ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅರಾಮ್ಯರು ಯೋರಾಮನನು್ನ
ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 29 ರಾಜ ಯೋರಾಮನು ಹಜಾಯೇಲನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ರಾಮಾದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯದಿಂದ ತನಗಾದ
ಗಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಇಜೆ್ರೕಲ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನೂ
ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಹಜ್ಯನು, ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋರಾಮನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿತು್ತ.

2 ರಾಜರುಗಳು 8:2 271 2 ರಾಜರುಗಳು 8:29
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ಯೇಹುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಪ್ರವಾದಿಗೆ
ಎಲೀಷನು ತಿಳಿಸಿದನು

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಿಂದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಎಣೆ್ಣಯಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ
ಸೀಸೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು. 2 ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದಾಗ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ನಿಂಷಿಯ ಮಗ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಸೋದರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ ಒಂದು ಒಳಕೋಣೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 3 ಯೇಹುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಸಣ್ಣ
ಸೀಸೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆ ಬಳಿಕ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಓಡಿಬಿಡು. ಅಲಿ್ಲ ಇರಬೇಡ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ತರುಣ ಪ್ರವಾದಿಯು ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. 5 ಆ
ತರುಣನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಹುವು, “ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಂದೇಶವಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ತರುಣನು, “ಸಂದೇಶವು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ನಿನಗೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೇಹು ಮೇಲೆದು್ದ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ಆ ತರುಣ
ಪ್ರವಾದಿಯು ಯೇಹುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದು
ಯೇಹುವಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
‘ಯೆಹೋವನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನೂತನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದುದಕೆ್ಕ ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8

ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾದರೂ ಜೀವಿಸಿರಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಂಡಸು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿರಲಿ ಅದು
ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 9 ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಮತು್ತ ಅಹೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾಷನ
ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10

ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ನಾಯಿಗಳು ಕಿತು್ತತಿನು್ನತ್ತವೆ.
ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಯುವ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋದನು.

ಯೇಹುವು ರಾಜನೆಂದು ಸೇವಕರು ಘೋಷಿಸುವರು
11 ಯೇಹುವು ತನ್ನ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ಶುಭವಾತೆರ್ಯೇ? ಆ ಹುಚ್ಚನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯೇಹುವು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಬಲ್ಲವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಅವನ ಹುಚಾ್ಚಟದ ಮಾತುಗಳೂ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, “ಇಲ್ಲ! ನಮಗೆ ನಿಜವನು್ನ ಹೇಳು. ಅವನು
ಹೇಳಿದುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ತರುಣ ಪ್ರವಾದಿಯು
ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಹುವು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅವುಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ,
ಯೇಹುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಅವರು
ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ, “ಯೇಹು ರಾಜನು!” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಯೇಹು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗುವನು
14 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ನಿಂಷಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ

ಯೇಹುವು ಯೋರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ

ಹಜಾಯೇಲನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಯೋರಾಮನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನಿಗೆ
ಅರಾಮ್ಯರು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವಾಸಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು. (ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ
ಹಜಾಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯೋರಾಮನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅರಾಮ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.)

ಯೇಹು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ನಾನು ನೂತನ ರಾಜನೆಂದು ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ, ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಲು ಯಾರೂ
ನಗರದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೋರಾಮನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಹು ರಥದಲಿ್ಲ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಅಹಜ್ಯನೂ ಯೋರಾಮನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು.

17 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನು ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯೇಹುವಿನ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅವನು, “ನಾನು ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋರಾಮನು, “ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಯಾರನಾ್ನದರೂ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ಶುಭವಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಒಬ್ಬನು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿ, “ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನು ‘ಶುಭವಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’
ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ” ಅಂದನು.

ಯೇಹುವು, “ನಮ್ಮ ಶುಭವಾತೆರ್ಯಿಂದ ನೀನು
ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ! ಬಾ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕಾವಲುಗಾರನು ಯೋರಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ
ಸಂದೇಶಕನು, ಈವರೆವಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 ಆಗ ಯೋರಾಮನು ಎರಡನೆಯವನನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೇಹುವಿನ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನು, ‘ಶುಭವಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಹುವು, “ನಮ್ಮ ಶುಭವಾತೆರ್ಯಿಂದ ನೀನು
ಮಾಡುವುದೇನಿದೆ! ಬಾ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಕಾವಲುಗಾರನು ಯೋರಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದ ಎರಡನೆಯವನೂ ಈವರೆವಿಗೂ ಹಿಂದುರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ರಥವನು್ನ ಓಡಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ರಥವನು್ನ
ಓಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನಿಂಷಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ
ಯೇಹುವಿರಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೋರಾಮನು, “ನನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೋರಾಮನ ಸೇವಕನು ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಅಹಜ್ಯನು ಯೇಹುವನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ
ಹೋದರು. ಅವರು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು.

22 ಯೋರಾಮನು ಯೇಹುವನು್ನ, “ಶುಭವಾತೆರ್ಯುಂಟೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಹುವು, “ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅನೇಕ ಅನೈತಿಕ
ಮತು್ತ ಮಾಂತಿ್ರಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ತನಕ
ಶುಭವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ಯೋರಾಮನು ಓಡಿಹೋಗಲು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೋರಾಮನು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, “ಅಹಜ್ಯನೇ, ಇದು
ಒಂದು ತಂತ್ರ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆದರೆ ಯೇಹು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಸೆಳೆದು, ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಒಗೂ್ಗಡಿಸಿ
ಯೋರಾಮನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದನು. ಬಾಣವು
ಯೋರಾಮನ ಹೃದಯವನು್ನ ಛೇದಿಸಿತು. ಯೋರಾಮನು ತನ್ನ
ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.

25 ಯೇಹು ತನ್ನ ರಥದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಬಿದ್ಕರನಿಗೆ,
“ಯೋರಾಮನ ದೇಹವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲಿಯನಾದ ನಾಬೋತನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು. ನಾನು ಮತು್ತ ನೀನು ಯೋರಾಮನ
ತಂದೆಯಾದ ಅಹಾಬನ ಸಂಗಡ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ 26

ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ನಿನೆ್ನ ನಾಬೋತನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಾವ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದು್ದ
ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಯೋರಾಮನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತೋಟದ
ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಯೇಹು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ಅಹಜ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊಡೆಯಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಹುವಿನ ಜನರು ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಇಬೆ್ಲಯಾಮಿನ ಬಳಿಯಿರುವ
ಗೂರ್ನಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದರು. ಅಹಜ್ಯನು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. 28 ಅಹಜ್ಯನ ಸೇವಕರು
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನನು್ನ ದಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.

2 ರಾಜರುಗಳು 9:2 272 2 ರಾಜರುಗಳು 9:28
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29 ಯೋರಾಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು.

ಈಜೆಬೆಲಳ ಭೀಕರ ಸಾವು
30 ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಈ

ಸುದಿ್ದಯು ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅವಳು ಹೊರಗೆ
ನೋಡುತಾ್ತ ಕಿಟಕಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 31 ಯೇಹು
ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈಜೆಬೆಲಳು, “ಜಿಮಿ್ರ, ಕ್ಷೇಮವೇ!
ಅವನಂತೆಯೇ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ!”
ಎಂದಳು.

32 ಯೇಹು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವವರು ಯಾರು? ಯಾರಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದನು.

ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕಂಚುಕಿಗಳು ಯೇಹುವಿನತ್ತ
ನೋಡಿದರು. 33 ಯೇಹುವು “ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಿರಿ!”
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಕಂಚುಕಿಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ಈಜೆಬೆಲಳ
ರಕ್ತವು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿ್ಮತು.
ಕುದುರೆಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತುಳಿದಾಡಿದವು. 34

ಯೇಹುವು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು, “ಈಗ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾದ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ. ಅವಳು ರಾಜನ ಮಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲು ಜನರು ಹೋದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ದೇಹವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅವಳ ತಲೆಬುರುಡೆ,
ಕೈಕಾಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಕಿ್ಕದವು. 36 ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು
ಯೇಹುವಿಗೆ ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಹುವು, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ತಿಷಿ್ಬೕಯನೂ ಆದ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ
ನೀಡಲು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಎಲೀಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರೕಲ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ ನಾಯಿಗಳು ತಿನು್ನತ್ತವೆ. 37

ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವು
ಸಗಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹವನು್ನ ಜನರು
ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

ಸಮಾಯರ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯೇಹು ಬರೆಯುವನು

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಹಾಬನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಹಾಬನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಪಾಲಕರಿಗೂ
ಅವನು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಹುವು ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ, 2

“ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮನಾದ ಮತು್ತ ಸಮಥರ್ನಾದ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರಥಗಳೂ ಕುದುರೆಗಳೂ ಇವೆ.
ನೀವು ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ
ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆರಿಸಿದವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ
ಕುಟುಂಬಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಾಡಿ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು.

4 ಆದರೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ನಾಯಕರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು (ಯೋರಾವ್ ಮತು್ತ
ಅಹಜ್ಯ) ಯೇಹುವನು್ನ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನನು್ನ
ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಅಹಾಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಗೃಹಾಧಿಕಾರಿ,
ನಗರವನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ನಗರಾಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ
ಅಹಾಬನ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರಾದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಹುವಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು: “ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ನೀನು
ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಯಾರನೂ್ನ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡು.”

ಸಮಾಯರ್ದ ನಾಯಕರು ಅಹಾಬನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕುವರು

6 ನಂತರ ಯೇಹು ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದನು. ಯೇಹುವು, “ನೀವು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಾದರೆ
ಮತು್ತ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅಹಾಬನ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನ.”

ಅಹಾಬನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪಾಲಕರಾದ ನಗರದ ನಾಯಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ನಗರದ
ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವು ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ರಾಜನ
ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಆ ನಾಯಕರು ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳ
ತಲೆಗಳನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 8 ಸಂದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, “ಅವರು ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ತಂದಿದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಯೇಹು, “ನಗರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆಯ
ತನಕ ಆ ತಲೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಹಾಕಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಮುಂಜಾನೆ, ಯೇಹು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು. ನಾನಾದರೋ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದವನು. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆನು.
ಆದರೆ ಅಹಾಬನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಕೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ! 10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಹಾಬನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಎಲೀಯನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಆತನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ”
ಅಂದನು.

11 ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದ
ಉಳಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಹು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅಹಾಬನ
ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು, ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಹುವು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅಹಾಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಯೇಹು ಕೊಂದುಹಾಕುವನು
12 ಯೇಹು ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೇಹುವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರ ಪಾಳ್ಯವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಂಗಿದನು. ಅವನು ಬೆತ್ಎಕೇಡ್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ, ಕುರುಬರು
ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.
13 ಯೇಹು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು, “ನಾವು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳು.
ನಾವು ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಜಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದರು.

14 ಆಗ ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ
ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಹುವಿನ ಜನರು ಅಹಜ್ಯನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು
ತಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ನಲವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು. ಯೇಹು
ಬೆತ್ಎಕೇಡ್ನ ಬಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಯೇಹುವು ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಹು ಯೆಹೋನಾದಾಬನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು
15 ಯೇಹುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ

ಯೆಹೋನಾದಾಬನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. ಯೆಹೋನಾದಾಬನು
ಯೇಹುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಹು
ಯೆಹೋನಾದಾಬನನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾದ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿರುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋನಾದಾಬನು, “ಹೌದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾದ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಹು, “ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೊಡು”
ಎಂದನು.

ನಂತರ ಯೇಹು ಹೊರಬಂದು, ಯೆಹೋನಾದಾಬನನು್ನ
ರಥದೊಳಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡನು.

16 ಯೇಹು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾ. ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ
ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿಯಂತೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಹುವಿನ ರಥದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋನಾದಾಬನೂ ಹೋದನು. 17

ಯೇಹು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಜೀವಸಹಿತರಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಯೇಹು ಮಾಡಿದನು.

ಯೇಹು ಬಾಳನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕರೆದನು
18 ಯೇಹು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ, “ಅಹಾಬನು ಬಾಳನನು್ನ

ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಹು ಬಾಳನನು್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಸೇವಿಸುತಾ್ತನೆ! 19 ಬಾಳನ ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕರೆಯಿರಿ. ಬಾಳನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕರೆಯಿರಿ. ಯಾರೂ ಈ ಸಭೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಾನು ಬಾಳನಿಗೆ ಮಹಾಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ
ಅವರನು್ನ ನಾನು ಕೊಂದುಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ರಾಜರುಗಳು 9:29 273 2 ರಾಜರುಗಳು 10:19
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ಆದರೆ ಅದು ಯೇಹುವಿನ ತಂತ್ರವಾಗಿತು್ತ. ಬಾಳನ ಭಕ್ತರನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 20 ಯೇಹುವು,
“ಬಾಳನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಬಳಿಕ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಬಾಳನ ಆರಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾಳನ ಆರಾಧಕರೆಲ್ಲ ಬಾಳನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಜನರಿಂದ ಆಲಯವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

22 ಯೇಹು ನಿಲುವಂಗಿಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, “ಬಾಳನ
ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಬಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

23 ಆಗ ಯೇಹು ಮತು್ತ ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋನಾದಾಬನು ಬಾಳನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಹು
ಬಾಳನ ಭಕ್ತರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಯಾರೂ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಬಾಳನ
ಭಕ್ತರಾದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಬಾಳನ ಆರಾಧಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಾಳನ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು.

ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯೇಹುವಿನ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೇಹು ಅವರಿಗೆ, “ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೇಹುವು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ,
ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೂ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, “ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಾಳನ ಆರಾಧಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿ! ಜೀವಸಹಿತ ಯಾರೂ
ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಚೂಪಾದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬಾಳನ ಭಕ್ತರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಬಾಳನ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಕಾವಲುಗಾರರು
ಮತು್ತ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ನಂತರ ಆ
ಕಾವಲುಗಾರರು ಮತು್ತ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಾಳನ ಆಲಯದ
ಒಳಕೋಣೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 26 ಅವರು ಬಾಳನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಹೊರತಂದು, ಆಲಯವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಳನ ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದರು. 27 ಬಾಳನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಅವರು
ಹಾಳುಗೆಡವಿದರು. ಅವರು ಬಾಳನ ಆಲಯವನು್ನ ಶೌಚಗೃಹವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದರು. ಇಂದೂ ಸಹ ಅದನು್ನ ಶೌಚಗೃಹವಾಗಿ ಬಳಸುತಾ್ತರೆ.

28 ಯೇಹುವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಬಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
29 ಆದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕನಾದ, ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಯೇಹುವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಮುಖನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ
ದಾನ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಕರುಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಯೇಹು ಆಳುವನು
30 ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನೀನು ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾಲು್ಕ
ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆಳುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆದರೆ ಯೇಹು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಯೇಹುವು ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು
32 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಭಾಗಗಳನು್ನ

ಕುಗಿ್ಗಸತೊಡಗಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಹಜಾಯೇಲನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅವನು ಗಾದ್,
ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ,
ಗಿಲಾ್ಯದ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗೆದ್ದನು. ಹಜಾಯೇಲನು
ಆನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದ್, ಬಾಷಾನ್ವರೆಗಿನ
ಅರೋಯೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು.

ಯೇಹುವಿನ ಸಾವು
34 “ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಯೇಹು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಉತ್ತಮಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
35 ಯೇಹು ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಯೇಹುವಿನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೇಹೋವಾಹಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೂತನ ರಾಜನಾದನು.
36 ಯೇಹುವು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ವಷರ್
ಆಳಿದನು.

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅತಲ್ಯಳು
ನಾಶಗೊಳಿಸಿದಳು

ಅಹಜ್ಯನ ತಾಯಿಯಾದ ಅತಲ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದಳು. ಅವಳು ಮೇಲೆದು್ದ ರಾಜನ
ಕುಟುಂಬವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಳು.

2 ಯೆಹೋಷೆಬಳು ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು
ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯನ ಸೋದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಯೆಹೋವಾಷನು ರಾಜನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅತಲ್ಯಳು ಇತರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಾಗ
ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.
ಅವಳು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದಾದಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿದಳು. ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ
ಅವನ ದಾದಿಯು ಮತು್ತ ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ಈ ರೀತಿ ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

3 ನಂತರ ಯೆಹೋವಾಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೋಷೆಬಳು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋವಾಷನು ಆರು ವಷರ್ಗಳ
ಕಾಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅತಲ್ಯಳು ಯೆಹೂದ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳಿದಳು.

4 ಏಳನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಕೆರೇತ್ಯರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋಯಾದಾವನು
ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಅವರೊಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲತಾ್ಕರಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ರಾಜನ ಮಗನನು್ನ (ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ) ತೋರಿಸಿದನು.

5 ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಬರುವ ಮೂರನೆ
ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರು ರಾಜನನು್ನ ಅವನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 6 ಇನೊ್ನಂದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸೂರ್
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಮತೊ್ತಂದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು
ಕಾವಲುಗಾರನ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು
ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು. 7

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಕಾಯಲು ಬರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಎರಡು ಪಡೆಗಳು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತ ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು. 8 ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು
ಎಲಿ್ಲಗಾದರೂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೋದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೀವು
ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನೂ ಆಯುಧವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದಿರಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದನು.

9 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೂ ತನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಕಾಯಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಿಪಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 10 ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನು ಕೊಟ್ಟನು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಈ ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. 11 ಈ ಕಾವಲುಗಾರರು ಆಲಯದ ಬಲಗಡೆಯ
ಮೂಲೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಯ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ರಾಜನು
ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 12

ಈ ಜನರು ಯೆಹೋವಾಷಾನನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದರು. ಅವರು
ಯೆಹೋವಾಷನ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟು್ಟ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ನೂತನ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟತಾ್ತ “ರಾಜನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

13 ಕಾವಲುಗಾರರ ಮತು್ತ ಜನರ ಗದ್ದಲವು ರಾಣಿಯಾದ
ಅತಲ್ಯಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವಳು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 14 ರಾಜನು ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ
ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಜನರು ಮತು್ತ ನಾಯಕರು ರಾಜನಿಗಾಗಿ ತುತೂ್ತರಿ
ಊದುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
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ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದನೂ್ನ ಅವಳು ನೋಡಿ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು “ದೊ್ರೕಹ, ದೊ್ರೕಹ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

15 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಸೈನಿಕರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಅವರಿಗೆ, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಆಲಯದ
ಆವರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವಳ
ಹಿಂಬಾಲಕರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೊಂದುಬಿಡಿ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಆಕೆಯು ಕುದುರೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ
ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಸೈನಿಕರು ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

17 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನೂ
ಪ್ರಜೆಗಳೂ ತಾವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದರು.

18 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಾಳನ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದರು. ಬಾಳನ ಯಾಜಕನಾದ ಮತಾ್ತನನನು್ನ
ಜನರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 19 ಯಾಜಕನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ
ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಮತು್ತ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಅವರನು್ನ ಇತರ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 20 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
ಹಷರ್ಗೊಂಡರು. ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ. ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ರಾಣಿಯಾದ ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಂದಿದ್ದರು.

21 ಯೆಹೋವಾಷನು ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏಳು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೋವಾಷನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

ಯೇಹುವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವಾಷನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್

ಆಳಿದನು. ಬೇಷೆರ್ಬದ ಚಿಬ್ಯಳು ಯೆಹೋವಾಷನ ತಾಯಿ. 2

ಯೆಹೋವಾಷನು ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವಾಷನು ತನ್ನ
ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು.
ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾಷನು ಮಾಡಿದನು. 3 ಆದರೆ ಅವನು
ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಧೂಪಗಳನು್ನ
ಸುಡುತಾ್ತರೆ.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯೆಹೋವಾಷನ ಆಜ್ಞೆ
4 ಯೆಹೋವಾಷನು ಯಾಜಕರಿಗೆ, “ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ

ಹಣವಿದೆ. ಜನರು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಆಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಯಾಜಕರಾದ ನೀವು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನೂ ತಾನು ಜನರ
ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವನು
ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಥಿಲತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಯಾಜಕರು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವಾಷನು
ರಾಜನಾದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಯಾಜಕರಿನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷನು ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವ ಮತು್ತ ಇತರ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ನೀವು ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೇವೆ ಹೊಂದುವ ಜನರು ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ
ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಯಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು ಜನರಿಂದ ಹಣ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ
ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 9 ಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ಬರುವ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಈ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು ಆಲಯದ
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆ ಯಾಜಕರು ಜನರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಕೊಡುವ ಆ ಹಣವನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದರು.

10 ಜನರು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ
ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜನ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಲಿ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷು್ಟ ಹಣವು ತುಂಬಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ನಂತರ
ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ
ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ಇತರ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ 12

ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರಿಗೂ ಶಿಲಿ್ಪಗಳಿಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆ
ಹಣದಿಂದ ಮರವನೂ್ನ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು;
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆ
ಹಣವನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು.

13 ಜನರು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಯಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು, ಕತ್ತರಿ, ಬೋಗುಣಿ,
ತುತೂ್ತರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ
ಕೆಲಸಗಾರರ ವೇತನಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆ ಕೆಲಸಗಾರರು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. 15 ಯಾರೂ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಹಣವೇನಾಯಿತೆಂದು ಯಾವ
ಕೆಲಸಗಾರನನೂ್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು!

16 ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಮತು್ತ
ದೋಷಪರಿಹಾರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಅಂತಹ ಹಣವನು್ನ ಕೆಲಸಗಾರರ ವೇತನಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಹಣವು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

ಯೆಹೋವಾಷನು ಹಜಾಯೇಲನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು

17 ಹಜಾಯೇಲನು ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಹಜಾಯೇಲನು
ಗತ್ ಊರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸಿದನು.

18 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್, ಯೆಹೋರಾಮ್ ಮತು್ತ ಅಹಜ್ಯರು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವಾಷನ
ಪೂವಿರ್ಕರು. ಅವರು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಯೆಹೋವಾಷನೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವಾಷನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂಗಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ನಂತರ
ಯೆಹೋವಾಷನು ಆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ
ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಹಜಾಯೇಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡದೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಯೆಹೋವಾಷನ ಮರಣ
19 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವಾಷನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

20 ಯೆಹೋವಾಷನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಸಂಚುಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸಿಲಾ್ಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 21 ಶಿಮೆಯಾತನ ಮಗನಾದ
ಯೋಜಾಕಾರನು ಮತು್ತ ಶೋಮೇರನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಜಾಬಾದನು ಯೆಹೋವಾಷನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಕೊಂದರು.

ಜನರು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವಾಷನ ನಂತರ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ನೂತನ ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಅಹಜ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಹುವಿನ ಮಗನಾದ

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು.
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಗಳನೂ್ನ

2 ರಾಜರುಗಳು 11:15 275 2 ರಾಜರುಗಳು 13:2
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ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಹೋದನು. 3 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅರಾಮ್ಯರ
ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ ಬೆನ್ಹದದನ
ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಕರುಣೆ
4 ಆಗ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಿಂದ
ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ

5 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಾಮ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ವಾಸಿಸಿದರು.

6 ಆದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋದರು. ಅವರು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೆಟ್ಟರು.

7 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಸೇನೆಯನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ರಾಹುತರನು್ನ,
ಹತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಭೂಸೈನಿಕರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವ
ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ನಾಶಮಾಡಿದನು.

8 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳು ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 9 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಷನು
ನೂತನ ರಾಜನಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಯೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆ
10 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನಾದ
ಯೋವಾಷನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು.
ಯೋವಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹದಿನಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 11

ಯೆಹೋವನು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾದ ಯೋವಾಷನು ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 12

ಯೋವಾಷನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 13 ಯೋವಾಷನು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಅನಂತರ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಯೋವಾಷಾನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೂತನ ರಾಜನಾದನು. ಯೋವಾಷನನು್ನ
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಯೋವಾಷನು ಎಲೀಷನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವನು
14 ಎಲೀಷನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದನು. ತರುವಾಯ, ಈ

ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಎಲೀಷನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ
ಯೋವಾಷನು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಯೋವಾಷನು
ಎಲೀಷನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದನು. ಯೋವಾಷನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ದೇವರು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಇದು ಸಕಾಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಎಲೀಷನು ಯೋವಾಷನಿಗೆ, “ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವು
ಬಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋವಾಷನು ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ, “ಬಿಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೋವಾಷನು
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ನಂತರ ಎಲೀಷನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ರಾಜನ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 17 ಎಲೀಷನು,
“ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋವಾಷನು ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಹೊಡಿ”
ಎಂದನು. ಯೋವಾಷನು ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು, “ಅದು
ಯೆಹೋವನ ವಿಜಯದ ಬಾಣ! ಅರಾಮ್ಯರ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ
ಬಾಣ! ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಅಫೇಕದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸುವೆ. ನೀನು
ಅವರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಎಲೀಷನು, “ಬಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ” ಎಂದನು.
ಯೋವಾಷನು ಬಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಎಲೀಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ, “ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿ” ಎಂದನು.

ಯೋವಾಷನು ನೆಲವನು್ನ ಮೂರು ಸಲ ಹೊಡೆದನು. ನಂತರ
ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ದೇವಮನುಷ್ಯನು (ಎಲೀಷನು)
ಯೋವಾಷನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ನೀನು ಐದು ಅಥವಾ ಆರು
ಸಲ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾಗಿತು್ತ! ಆಗ ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ಈಗ
ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಮೂರು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಿಸುವೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ
ಸಂಗತಿ

20 ಎಲೀಷನು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ವಸಂತಮಾಸದ ಒಂದು ದಿನ, ಮೋವಾಬ್ಯ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು
ಗುಂಪು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿತು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಸತ್ತವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಸೈನಿಕರ ಆ
ಗುಂಪನು್ನ ನೋಡಿ ಸತ್ತವನನು್ನ ಎಲೀಷನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದು
ಓಡಿಹೋದರು. ಎಲೀಷನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಸತ್ತವನು ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದ
ತಕ್ಷಣ, ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದು, ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು!

ಯೋವಾಷನು ಅರಾಮ್ಯರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು

22 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ
ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದಯಾಪರನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಇಸಾಕನೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

24 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ಬೆನ್ಹದದನು ನೂತನ ರಾಜನಾದನು. 25 ಹಜಾಯೇಲನು
ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು, ಯೋವಾಷನ ತಂದೆಯಾದ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ನಗರಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಈಗ ಯೋವಾಷನು ಹಜಾಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಂದ ಈ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೋವಾಷನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಮೂರು ಸಲ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವನು

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಷನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದದ

ರಾಜನಾದನು. 2 ಅಮಚ್ಯನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅಮಚ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಯೆಹೋವದಿ್ದೕನಳು ಅಮಚ್ಯನ ತಾಯಿ. 3 ಯೆಹೋವನು
ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು ಮಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಮಚ್ಯನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಮಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪ ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಅಮಚ್ಯನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ,
ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 6

ಆದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲನ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವನು ಕೊಲೆಗಾರರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು, “ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಾರದು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು
ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಾರದು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಮಾತ್ರ
ಸಾವಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

7 ಅಮಚ್ಯನು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತಸಾವಿರ
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಅವರಿಂದ ಸೆಲ ದುಗರ್ವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ “ಯೊಕೆ್ತಯೇಲ್” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿದೆ.

2 ರಾಜರುಗಳು 13:3 276 2 ರಾಜರುಗಳು 14:7
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ಯೋವಾಷನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅಮಚ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆ
8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನೂ ಯೇಹುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೋವಾಷನ ಬಳಿಗೆ
ಅಮಚ್ಯನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು
ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ, “ಬಾ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಯೋವಾಷನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಮುಳು್ಳಗಿಡವು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವದಾರುಮರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅದು, ‘ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಮಾಡು’ ಎಂದಿತು.
ಆದರೆ ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಕಾಡುಮೃಗವು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುವಾಗ, ಮುಳು್ಳಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಯಿತು. 10 ನೀನು
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆಯೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನೀನು
ಎದೋಮ್ಯರ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗವಿರ್ತನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತು ಬಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೋ. ನಿನಗೆ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನೂ
ಬೀಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ಯೋವಾಷನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಅಮಚ್ಯನು ಆಲಿಸಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಯೋವಾಷನು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೆಹೂದದ
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿಗೆ ಹೋದನು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮನೆಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಯೋವಾಷನು
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಅಹಜ್ಯನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಯೋವಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ
ಆರುನೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದನು. 14

ನಂತರ ಯೋವಾಷನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ
ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾತೆ್ರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋವಾಷನು ಜನರನು್ನ ಸಹ ತನ್ನ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೋವಾಷನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಅಮಚ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಅವನು ಹೇಗೆ
ಹೋರಾಡಿದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 16 ಯೋವಾಷನು
ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರೊಡನೆ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಯೋವಾಷನ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನೂತನ
ರಾಜನಾದನು.

ಅಮಚ್ಯನ ಸಾವು
17 ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನೂ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ

ಯೋವಾಷನು ಸತ್ತನಂತರ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನೂ
ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯನು ಬದುಕಿದ್ದನು. 18

“ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಅಮಚ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 19 ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದರು. ಅಮಚ್ಯನು ಲಾಕೀಷಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಅಮಚ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಲಾಕೀಷಿಗೆ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಲಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 20 ಅಮಚ್ಯನ ದೇಹವನು್ನ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಮಚ್ಯನನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು
21 ನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅಜಯರ್ನನು್ನ ನೂತನ

ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಜಯರ್ನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. 22 ರಾಜನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಅಜಯರ್ನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ
ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಎರಡನೆಯ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

23 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನೂ ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ
ಅಮಚ್ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ರಾಜನೂ ಯೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 25 ಲೆಬೊಹಮಾತಿನಿಂದ ಅರಾಬ
ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇಶವನು್ನ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಮತೆ್ತ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನೂ ಅಮಿತೆ್ತೖನ ಮಗನೂ ಗತ್ಹೇಫೆರಿನ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೋನಾ ಎಂಬವನ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು. 26 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಜನರೂ ಗುಲಾಮರೂ
ಬಾಧೆಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 27 ಈ ಲೋಕದಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ತಾನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

28 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಾಗಿ ದಮಸ್ಕವನು್ನ
ಮತು್ತ ಹಮಾತನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
(ಈ ನಗರಗಳು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದವು.) 29 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ
ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ
ಜೆಕಯರ್ನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆ

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು. 2

ಅಜಯರ್ನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು
ಅಜಯರ್ನ ತಾಯಿ. 3 ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಅವನು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಇನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ
ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ರಾಜನಾದ ಅಜಯರ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪೀಡಿತನಾಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅಜಯರ್ನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ರಾಜನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು
ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ
ಪಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

6 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಅಜಯರ್ನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 7 ಅಜಯರ್ನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ, ದಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಜಯರ್ನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ಹೊಸ
ರಾಜನಾದನು.

ಜೆಕಯರ್ನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆಳುವನು
8 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಅದು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ
ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 9 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜೆಕಯರ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನೂ ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವನು
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

2 ರಾಜರುಗಳು 14:8 277 2 ರಾಜರುಗಳು 15:9
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10 ಯಾಬೇಷನ ಮಗನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆಕಯರ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಶಲೂ್ಲಮನು
ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.
11 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಜೆಕಯರ್ನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 12

ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರಿತು. ಯೇಹುವಿನ
ಸಂತತಿಯವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಶಲೂ್ಲಮನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆಳುವನು
13 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ

ವಷರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯಾಬೇಷನ ಮಗನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು.

14 ಗಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಮೆನಹೇಮನು ತಿಚರ್ದಿಂದ
ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಮೆನಹೇಮನು ಯಾಬೇಷನ ಮಗನಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ಮೆನಹೇಮನು ಅವನ
ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಶಲೂ್ಲಮನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಅವನು ಯೋಜಿಸಿದ ಉಪಾಯಗಳನೂ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಆಳಿ್ವಕೆ
16 ಶಲೂ್ಲಮನು ಸತ್ತನಂತರ, ಮೆನಹೇಮನು ತಿಪ್ಸಹುವನು್ನ ಮತು್ತ

ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಜನರು ನಗರದ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೆನಹೇಮನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಭಿರ್ಣಿ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸೀಳಿಸಿದನು.

17 ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಗಾದಿಯ ಮಗನಾದ
ಮೆನಹೇಮನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಮೆನಹೇಮನು
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. 18

ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮೆನಹೇಮನು
ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮೆನಹೇಮನು
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

19 ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ರಾಜನಾದ ಪೂಲನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಮೆನಹೇಮನು ಪೂಲನಿಗೆ ಮೂವತಾ್ನಲು್ಕ
ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಪೂಲನು ಮೆನಹೇಮನಿಗೆ
ಬೆಂಬಲವನು್ನ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಮೆನಹೇಮನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು: 20 ಶಿ್ರೕಮಂತರು ಮತು್ತ
ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಜನರು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ,
ಮೆನಹೇಮನು ಈ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಮೆನಹೇಮನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಆರುನೂರು ಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. ನಂತರ ಮೆನಹೇಮನು ಅಶೂ್ಶರದ
ರಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು; ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಸಲಿಲ್ಲ.

21 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಮೆನಹೇಮನು ಮಾಡಿದ ಉಳಿದ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 22 ಮೆನಹೇಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಮೆನಹೇಮನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೆಕಹ್ಯನು ಆಳಿದನು
23 ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಐವತ್ತನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದನು. ಪೆಕಹ್ಯನು ಎರಡು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 24

ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪೆಕಹ್ಯನು
ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಪೆಕಹ್ಯನು
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

25 ಪೆಕಹ್ಯನ ಸೇನೆಗೆ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನು
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪೆಕಹ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಅವನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೆಕಹ್ಯನು
ಅಗೋರ್ಬ್ ಮತು್ತ ಅಯೇರ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಪೆಕಹ್ಯನನು್ನ ಪೆಕಹನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದಾಗ ಅವನ ಸಂಗಡ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಐವತು್ತ ಜನರಿದ್ದರು. ಪೆಕಹ್ಯನ ನಂತರ ಪೆಕಹನು ಹೊಸ
ರಾಜನಾದನು.

26 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಪೆಕಹ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪೆಕಹನು ಆಳುವನು
27 ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಐವತೆ್ತರಡನೆಯ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಪೆಕಹನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 28 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಪೆಕಹನು ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪೆಕಹನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

29 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನೆಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಇಯೊ್ಯೕನ್,
ಅಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾ, ಯಾನೋಹ, ಕದೆಷ್, ಹಾಚೋರ್, ಗಿಲಾ್ಯದ್,
ಗಲಿಲಾಯ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿಸಿ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.

30 ಏಲನ ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯನು ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಪೆಕಹನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಪೆಕಹನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಪೆಕಹನ ನಂತರ ಹೋಶೇಯನು ಹೊಸ
ರಾಜನಾದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೀಗಾಯಿತು.

31 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಪೆಕಹನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಯೋತಾಮನು ಆಳುವನು
32 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ಯೆಹೂದದ

ರಾಜನಾದನು. ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ
ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹೀಗಾಯಿತು. 33 ಯೋತಾಮನು
ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.
ಯೋತಾಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಯೋತಾಮನ ತಾಯಿಯು ಚಾದೋಕನ ಮಗಳಾದ ಯೆರೂಷಾ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 34 ಯೋತಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 35 ಆದರೆ ಅವನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೋತಾಮನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮೇಲಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 36

“ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೋತಾಮನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

37 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ರೆಚೀನನನು್ನ ಮತು್ತ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

38 ಯೋತಾಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಯೋತಾಮನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಯೋತಾಮನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಹಾಜನು ಹೊಸ
ರಾಜನಾದನು.

ಅಹಾಜನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು

ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೋತಾಮನ ಮಗನಾದ
ಅಹಾಜನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದನು. 2 ಅಹಾಜನು

ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅಹಾಜನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹದಿನಾರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದ್ದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಹಾಜನು
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು; ಆದರೆ ಅಹಾಜನು ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. 3

ಅಹಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳ
ಅಸಹ್ಯ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿದನು. 4 ಅಹಾಜನು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಮರಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಟ್ಟನು.

5 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ರೆಚೀನನು ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನೂ ಆದ ಪೆಕಹನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ರೆಚೀನ ಮತು್ತ ಪೆಕಹ ಅಹಾಜನಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ

2 ರಾಜರುಗಳು 15:10 278 2 ರಾಜರುಗಳು 16:5



17

ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಸಮಯಲಿ್ಲ
ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅರಾಮ್ಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ರೆಚೀನನು ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಓಡಿಸಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರು ಬಂದು ಏಲತ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು; ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

7 ಅಹಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನ ಬಳಿಗೆ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಗನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಂದು,
ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಿಂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.” 8 ಅಹಾಜನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಅಹಾಜನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ದಮಸ್ಕದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ, ದಮಸ್ಕದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಕೀರ್ಗೆ ಒಯ್ದನು. ಅವನು ರೆಚೀನನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

10 ರಾಜನಾದ ಅಹಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಹಾಜನು
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಜನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ವಿನಾ್ಯಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಮಾದರಿಯನು್ನ
ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಆಗ
ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯನು, ದಮಸ್ಕದಿಂದ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಜನು
ತನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯಲೆ್ಲೕ ಮತೊ್ತಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೊಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ
ಊರೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೊಂದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು.

12 ರಾಜನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
13 ಅಹಾಜನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು; ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದನು.

14 ಅಹಾಜನು ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆಸಿದನು. ಈ
ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಅಹಾಜನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮತು್ತ
ದೇವಾಲಯದ ನಡುವೆ ಇದಿ್ದತು. ಅಹಾಜನು ತಾಮ್ರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. 15 ಅಹಾಜನು ಯಾಜಕನಾದ
ಊರೀಯನಿಗೆ, “ಈ ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಾ್ರತಃಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಮಹಾವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಬಳಸಬೇಕು; ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸುವ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಈ
ಮಹಾವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ
ದೈವೋತ್ತರಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ತಾಮ್ರವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯನು
ಮಾಡಿದನು.

17 ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಜನು ಪೀಠಗಳ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು;
ಸಮುದ್ರವೆಂಬ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಕಲು್ಲಕಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. 18 ಅಹಾಜನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟದ
ಮಂಟಪವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಕೆಲಸಗಾರರು ಆಲಯದ ಒಳಗೆ
ಇದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಅಹಾಜನು ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೊರಭಾಗದ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಅಹಾಜನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು.

19 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಅಹಾಜನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
20 ಅಹಾಜನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅಹಾಜನ ಮಗನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

ಏಲನ ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದು ಅಹಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ

ವಷರ್ದಲಾ್ಲಯಿತು. ಹೋಶೇಯನು ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 2

ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೋಶೇಯನು
ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಹೋಶೇಯನು ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ರಾಜರುಗಳಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ.

3 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಹೋಶೇಯನ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಹೋಶೇಯನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಶೇಯನು ಶಲ್ಮನೆಸರನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿ
ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಹೋಶೇಯನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಲಿ್ಲಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಿಗೆ ಸೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ.
ಹೋಶೇಯನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕಯನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು, ಆದರೆ ಆ ವಷರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ
ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಶೇಯನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಒಳಸಂಚು
ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಹೋಶೇಯನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

5 ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. 6 ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಒಯು್ದ ಹಲಹು ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಹಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಮೇದ್ಯರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ 8

ಅನ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಅಲಿ್ಲಯ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದು
ರಾಜರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯವಾದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಿಂದಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. 10

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹಸಿರುಗಿಡಗಳ ಅಡಿಯಲೂ್ಲ ಸಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ್
ವಿಗ್ರಹಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 11 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಆ
ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದ ಆ ಮೊದಲಿನ
ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. 12 ಅವರು
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೇಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವದಶಿರ್ಯನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು, “ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ದೂರವಾಗಿ! ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

14 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ;
ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬದೆಹೋದ ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 15 ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಆತನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಗಮನವನೂ್ನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಥರ್ಕವಾದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಈ
ಜನಾಂಗಗಳು ಮಾಡಿದವು.

16 ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಬಸವನ
ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಪರಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಾಳ್ ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 17 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯಲು ಮಾಂತಿ್ರಕ
ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕಣಿಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಲಿತರು. ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವು ಮಾರಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಉಗ್ರಕೋಪಿಯಾಗಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ದೂರಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದಕುಲದವರ ಹೊರತಾಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ!

2 ರಾಜರುಗಳು 16:6 279 2 ರಾಜರುಗಳು 17:18
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ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಸಹ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾದರು
19 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

20 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು.
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು.
ಅವರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ನಾಶಕರಿಗೆ ಆತನು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದನು.
ಕೊನೆಗೆ, ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳ, ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಅವರನೂ್ನ
ದೂರಮಾಡಿದನು. 21 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ದಾವೀದನ
ವಂಶಾವಳಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೂರಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಹಾಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 23

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ದೂರ ತಳು್ಳವವರೆಗೆ,
ಅವರು ಈ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು! ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಇದನು್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಒಯ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದರೆ.

ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರ ಆರಂಭ ಕಾಲ
24 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು

ಒಯ್ದನು. ನಂತರ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಬಾಬಿಲೋನ್, ಕೂತಾ,
ಅವಾ್ವ, ಹಮಾತ್ ಮತು್ತ ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಕರೆತಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. 25 ಆದರೆ ಅವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ
ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದವು. 26

ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರು, “ನೀನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಒಯು್ದ ಸಮಾಯರ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಆ ದೇಶದ
ದೇವರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ದೇವರು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ
ದೇಶದ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳು ಕೊಂದುಹಾಕಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು, “ನೀವು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ
ಕೆಲವು ಯಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದೊಯಿ್ದರುವಿರಿ. ನಾನು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿರುವ ಯಾಜಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆ
ಯಾಜಕನು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲಿ. ನಂತರ ಆ ಯಾಜಕನ ಆ
ದೇಶದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿ” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

28 ಹೀಗೆ ಅಶೂ್ಶರದವರು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದ
ಯಾಜಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದನು. ಈ
ಯಾಜಕನು ಜನರಿಗೆ, ಯೆಹೋವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದನು.

29 ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದವರು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲನ
ಆಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. ಅವರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರೋ
ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 30 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು
ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ಸುಕೊ್ಕೕತೆ್ಬನೋತನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಕೂತದ
ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ನೇಗರ್ಲ್ಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಹಮಾತಿನ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ಅಷೀಮಾವನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. 31 ಅವಿ್ವೕಯರು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ನಿಭಜ್ ಮತು್ತ
ತತರ್ಕ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಾದ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಅನ್ನಮೆ್ಮಲೆಕ್ಗಳನು್ನ
ಗೌರವಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು.

32 ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೂ ಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಯಾಜಕರನು್ನ ಜನರಲಿ್ಲಯೇ ಆಯೆ್ಕ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಯಾಜಕರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲನ
ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 33 ಅವರು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇವರುಗಳ
ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

34 ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು; ನೀವು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಬಾರದು; ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಬಾರದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬಾರದು. 36

ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆತಂದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬಳಸಿದನು. ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 37 ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ, ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಲದಲೂ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೇಬಾರದು. 38 ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಮರೆಯಲೇಬಾರದು.
ನೀವು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು. 39 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

40 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತಮ್ಮ
ಮೊದಲಿನ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 41

ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು

ಅಹಾಜನ ಮಗನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದನು. ಏಲನ ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಬೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು ಅವನ
ತಾಯಿ.

3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಂತೆ,
ಯೆಹೋವನು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

4 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವನು
ಸಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದನು ಮತು್ತ ಅಶೇರ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮೋಶೆಯು
ಮಾಡಿದ ತಾಮ್ರಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ತಾಮ್ರಸಪರ್ವನು್ನ “ನೆಹುಷಾ್ಟನ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು
ಈ ಸಪರ್ವನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ
ತಾಮ್ರಸಪರ್ವನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದನು.

5 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಂಥವರು ಅವನ ಮುಂಚೆಯಾಗಲಿ ಅವನ
ನಂತರವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಹಳ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ನೀಡಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದನು. 7

ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತಾನು
ಮಾಡಿದ್ದರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಜಯಗಳಿಸಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗಾಜಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗಿದ್ದ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಚಿಕ್ಕ ಊರಿನಿಂದಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅಶೂ್ಶರದವರ ಮುತಿ್ತಗೆ
9 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಸಮಾಯರ್ದ ವಿರುದ್ಧ

ಹೋರಾಡಲು ಹೋದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿಯಿತು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. (ಅದು ಏಲನ
ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು.) 10 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಶಲ್ಮನೆಸರನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

2 ರಾಜರುಗಳು 17:19 280 2 ರಾಜರುಗಳು 18:10
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ಅವನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಹೋಶೇಯನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು
ಸಂಭವಿಸಿತು.) 11 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ,
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಅಶೂ್ಶರಿಗೆ ಒಯ್ದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಹಲಹು ಎಂಬ ಪಾ್ರಂತದಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ
ಗೋಜಾನ್ ಪಾ್ರಂತದಲಿ್ಲಯೂ ಮೇದ್ಯರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 12 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದದೂ್ದ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೂ್ದ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾದದೂ್ದ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶೂ್ಶರದವರು
ಸಿದ್ಧರಾದರು

13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆಹೂದದ ಬಲಾಢ್ಯ
ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಹೋದನು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಆ
ನಗರಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಲಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ನಾನು ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ ಬಿಡು. ನಂತರ ನೀನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಸುಮಾರು ಹನೊ್ನಂದು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟನ್
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೆ್ನಲ್ಲ
ನೀಡಿದನು. 16 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕದಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು. ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮತು್ತ ಕದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದ್ದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
17 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ

ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಹಾಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ತತಾರ್ನ್,
ರಬಾ್ಸರೀಸ್, ರಬಾ್ಷಕೆ ಎಂಬವರನು್ನ ಮಹಾಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಲಾಕೀಷಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತರು.
(ಮೇಲಿನ ಕೆರೆಯು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ದೋಭಿಘಾಟ್ ಬಳಿಯಿತು್ತ.) 18

ಈ ಜನರು ರಾಜನನು್ನ ಕರೆದರು. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ
ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಅದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ
ಶೆಬ್ನ, ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.

19 ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ,
“ಅಶೂ್ಶರದ ಮಹಾರಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:
‘ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವು ಎಲಿ್ಲದೆ? 20 “ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ವಿವೇಕವೂ ಬಲವೂ ಇದೆ”
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವೆ? 21 ನೀನು ಮುರಿದುಬಿದಿ್ದರುವ
ದಂಟನು್ನ ಊರುಗೋಲೆಂದು ನಂಬಿ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವೆ! ಈಜಿಪ್್ಟ
ಊರುಗೋಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಊರುಗೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕೈಯನೆ್ನೕ ಚುಚಿ್ಚ ಅವನಿಗೆ ನೋವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ!
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. 22 ಬಹುಶಃ ನೀನು, “ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆ. ಆದರೆ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
23 ‘ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸವಾರಿಮಾಡಬಲ್ಲ
ಸವಾರರು ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ನೀನು
ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ನಿನಗೆ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯ
ಸವಾರರನು್ನ ಕೊಡಲು ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವೆ.

25 ‘ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕಯೋ? “ಈ ದೇಶದ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನುಗಿ್ಗ ನಾಶಗೊಳಿಸು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ನಂತರ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ
ಯೋವ ಎಂಬುವರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಅರಾಮ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡು. ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಯನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ಆದರೆ ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಇತರ
ಜನರೊಂದಿಗೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ! ಅವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದ್ದರೆ
ತಮ್ಮ ಮಲವನು್ನ ತಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಮೂತ್ರವನು್ನ ತಾವೇ ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ನಂತರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಯೂದಾಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ,
“ಅಶೂ್ಶರದ ಮಹಾರಾಜನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! 29 ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೂಖರ್ರನಾ್ನಗಿಸಲು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ! ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 30

ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ! ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ!
ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!’
ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 31 ‘ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜ
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಬನಿ್ನರಿ. ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಂಜೂರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 32 ನಾನು ಬಂದು,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ಯವವರೆಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ದೇಶವು
ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಆಹಾರ, ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟ, ಆಲೀವ್ ಮರ ಮತು್ತ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ
ಸಾಯದೆ ಜೀವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಡಿ! ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಅವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 33 ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳು ಅವರ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನೇ? ಇಲ್ಲ! 34

ಹಮಾತ್ ಮತು್ತ ಅಪಾರ್ದ್ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ? ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್,
ಹೇನ, ಇವಾ್ವದ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ? ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ
ಸಿಗದಂತೆ ಅವು ರಕ್ಷಿಸಿದವೇ? ಇಲ್ಲ! 35 ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ
ದೇವತೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಿ್ನಂದ
ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆಯೇ ಇಲ್ಲ!’”

36 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು, ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಮಾತನೂ್ನ ಆಡಲಿಲ್ಲ. “ಅವನಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

37 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಅದ
ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ
ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಶೂ್ಶರದ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು

ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್,

ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರಾದ ಯಾಜಕರನು್ನ
ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಳವಳವನೂ್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವಂತೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಅವರು
ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು
ಮಹಾಕಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನೂ್ನ ನಿಂದೆಯನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ ದಿನದಂತಿದೆ.

2 ರಾಜರುಗಳು 18:11 281 2 ರಾಜರುಗಳು 19:3



ಆದರೆ ಹೆರಲು ಶಕಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. 4 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ
ಒಡೆಯನಾದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯಲು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿರುತಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು! ಆದ್ದರಿಂದ ಇನೂ್ನ
ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿದಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. 6 ಯೆಶಾಯನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ: ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಲೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನೀವು
ಹೆದರಬೇಡಿ. 7 ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವನಿ್ನರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆ. ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸುವನು
8 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಲಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನೆಂಬ

ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಕೇಳಿ ಲಿಬ್ನಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ರಾಜನು
ಲಿಬ್ನದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಇಥಿಯೋಪಿಯದ ರಾಜ
ತಿಹಾರ್ಕನ ಬಗೆ್ಗ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. “ತಿಹಾರ್ಕನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂಬುದೇ ಆ ಗಾಳಿಸುದಿ್ದಯಾಗಿತು್ತ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು ಈ
ಸಂದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 10 ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ:
“ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ
ನೀಡಬೇಡ. ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಬೇಡ. 11 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು
ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ.
ನಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದೆವು! ನೀನು
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆಯಾ? ಇಲ್ಲ! 12 ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ
ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಗೋಜಾನ್, ಖಾರಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಮತು್ತ
ತೆಲಸಾ್ಸರ್ನ ಎದೆನಿನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರು! 13 ಹಮಾತಿನ
ರಾಜನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ಅಪಾರ್ದ್ನ ರಾಜನೆಲಿ್ಲ? ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್
ರಾಜನೆಲಿ್ಲ? ಹೇನ ಮತು್ತ ಇವಾ್ವಗಳ ರಾಜರೆಲಿ್ಲ?” (ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹತರಾದರು!)

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು
14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸಂದೇಶಕರಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದನು. ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ
ಪತ್ರಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ! 16 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಆಲಿಸು! ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು! 17 ಯೆಹೋವನೇ,
ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜರು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದು್ದ ನಿಜ! 18

ಅವರು ಆ ದೇಶಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಆದರೆ
ಅವು ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಮಾನವರಿಂದ ಮರ
ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಆದಕಾರಣವೇ ಅಶೂ್ಶರದ
ರಾಜರುಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರು. 19 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಭೂಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸು” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾಥಿರ್ಸಿರುವಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಚೀಯೋನ್ ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತಳೆ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಾ್ತಳೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕುವರಿಯು
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತಳೆ.

22 ನೀನು ಯಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ?
ನೀನು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದೆ?

ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲವೆ!
ನೀನು ಅವನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ!

23 ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಲು ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ
ಬಳಸಿದೆ,

‘ನಾನು ನನ್ನ ಅನೇಕ ರಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತಗಿರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದೆನು.
ನಾನು ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.

ನಾನು ಲೆಬನೋನಿನ ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ತಮ ತುರಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ

ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದೆನು.
24 ನಾನು ಬಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು

ಕುಡಿದೆನು.
ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ನಡೆದಾಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.

25 “ಆದರೆ ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?
ನಾನು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅದನು್ನ ಯೋಜಿಸಿದೆ್ದನು.

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು,
ಈಗ ನಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ಬಲಾಢ್ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದವನು ನಾನೇ.

26 ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ
ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು.

ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲನ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಹಸಿರುಗಿಡಗಳಂತೆಯೂ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಇದ್ದರು.

27 ನೀನು ಮೇಲೇಳುವುದೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರುವುದೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ದಂಗೆಯೇಳುವೆ ಎಂಬುದೂ ನನಗೆ

ತಿಳಿದಿದೆ.
28 ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಂದನೆಯನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನು್ನ ಹಾಕಿ
ನೀನು ಬಂದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
29 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯ

ಗುರುತಾಗಿದೆ: ಈ ವಷರ್ ನೀವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವ
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ನೀವು ಬೀಜದಿಂದ
ಬೆಳೆಯುವ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುತಿ್ತೕರಿ; ಅವುಗಳ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
30 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಮತೆ್ತ
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು. ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ಫಲವನು್ನ
ಫಲಿಸುವರು. 31 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಚಿಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವರು; ಯೆಹೋವನ ಸಾ್ವಭಿಮಾನವೇ ಇದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದು.

32 “ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ಅವನು ಈ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಾಣವನೂ್ನ ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಈ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಮುತ್ತಲು ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
33 ಅವನು ತಾನು ಬಂದ ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಈ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
34 ನಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಇದನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗಾಗಿಯೂ ನಾನು

ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’”

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೇನೆಯು ನಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು
35 ಆ ರಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಶೂ್ಶರದ

ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕದಾ್ದಗ ಸತ್ತ
ದೇಹಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.
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36 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತಾನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನವೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದನು. 37 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚೆರ್ ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಇರಿದುಕೊಂದರು. ನಂತರ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚೆರ್ ಅರರಾಟ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಮಗನಾದ
ಏಸರ್ಹದೊ್ದೕನನು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ
ಸತ್ತಂತಾದನು. ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ
ಆದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,

“ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ವ್ಯವಸೆ್ಥಗೊಳಿಸು;
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಸಾಯುವೆ, ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ, 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ. ನೀನು
ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದನು.

4 ಯೆಶಾಯನು ಅರಮನೆಯ ಮಧ್ಯಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆಯೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೋವನು 5 “ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಜನರ ನಾಯಕನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳು: ‘ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು ನಿನ್ನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮೂರನೆಯ ದಿನ,
ನೀನು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆ. 6 ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ
ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ಈ
ನಗರವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಈ ನಗರವನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನನಗಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು, “ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಒಂದು
ಉಂಡೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಕುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣನ ಒಂದು ಉಂಡೆಯನು್ನ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತು.

8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ನಾನು
ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಏನು ಗುರುತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಯೆಶಾಯನು, “ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೋ?
ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ನಿನಗೆ ಗುರುತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ನೆರಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

11 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಈಗಾಗಲೇ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ
ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರವನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಬಲದಾನನ ಮಗನಾದ ಬೆರೋದಕ
ಬಲದಾನ ಎಂಬುವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಬೆರೋದಕ
ಬಲದಾನನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. 13

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ,
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ, ಪರಿಮಳಭರಿತ ತೈಲವನು್ನ, ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಉಳಿದದು್ದ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

14 ನಂತರ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಜನರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಇವರು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಅವರು ಬಹಳ ದೂರದೇಶದಿಂದ,
ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

15 ಯೆಶಾಯನು, “ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನು್ನ
ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೋಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನ
ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

16 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು. 17 ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕಾಲವು ಬರುತಿ್ತದೆ; ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಏನನೂ್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ! ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ. 18

ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಗಳಾಗುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಹೇಗೂ
ಶಾಂತಿಯಿರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ
ವ್ಯವಸೆ್ಥಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 21 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಆರಂಭಿಸಿದನು

ಮನಸೆ್ಸಯು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಐವತೆ್ತೖದು ವಷರ್
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

ಹೆಫೆ್ಜಬಾ.
2 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೊರಗಟಿ್ಟದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿದನು. 3 ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನಂತೆ ಬಾಳನಿಗಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಪರಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಅವುಗಳ
ಸೇವೆಮಾಡಿದನು. 4 ಮನಸೆ್ಸಯು ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಗೌರವಿಸಲು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
(“ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಇದೇ
ಆಗಿತು್ತ.) 5 ಮನಸೆ್ಸಯು ಪರಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ
ದೇವಾಲಯದ ಎರಡು ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 6 ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಿದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಭವಿಷ್ಯತಾ್ಕಲವನು್ನ ಅರಿಯಲು ಅನೇಕ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪೆ್ರೕತಾತ್ಮಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ ಮತು್ತ ತಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ
ಭೇಟಿಮಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಇದು
ಕಾರಣವಾಯಿತು. 7 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. ಅವನು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮತು್ತ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಂದ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದು ಅಲೆದಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು.” 9 ಆದರೆ ಜನರು ದೇವರ ಮಾತನು್ನ
ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಾನಾನಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ

2 ರಾಜರುಗಳು 19:36 283 2 ರಾಜರುಗಳು 21:9
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ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 11 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯು ತನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಅಮೋರಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 12

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಇಗೋ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ತರುತೆ್ತೕನೆಂದರೆ, ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯಾರಾದರೂ ನಡುಗಿಬಿಡಬೇಕು.
13 ನಾನು ಸಮಾಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ ಮಟ್ಟಗೋಲನೂ್ನ
ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟ ತೂಕದ ಗುಂಡನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಚುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಒರೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಆದರೂ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲವು
ಜನರು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಸೈನಿಕರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳಂತೆ
ಅವರಿರುವರು. 15 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಜನರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
16 ಮನಸೆ್ಸಯು ಅನೇಕ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು;
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ
ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರ
ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಈ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡವು. ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದವು ಮಾಡುವಂತೆ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.’”

17 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 18 ಮನಸೆ್ಸಯು
ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ “ಉಜ್ಜನ ವನ”ದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಈ ವನವು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಮನಸೆ್ಸಯ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಮೋನನು ಹೊಸ
ರಾಜನಾದನು.

ಆಮೋನನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಆಳಿ್ವಕೆ
19 ಆಮೋನನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು

ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಎರಡು ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಮೆಷುಲೆ್ಲಮೆತ್. ಅವಳು
ಯೊಟಾ್ಟ ಊರಿನ ಹಾರೂಚನ ಮಗಳು.

20 ಆಮೋನನು ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಮನಸೆ್ಸಯಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದನು. 21

ಆಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯು
ಪೂಜಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆಮೋನನು ಪೂಜಿಸಿದನು. 22

ಆಮೋನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ.

23 ಆಮೋನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 24 ರಾಜನಾದ ಆಮೋನನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಆಮೋನನ ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನನು್ನ
ಜನರು ಅವನ ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

25 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಆಮೋನನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 26 ಆಮೋನನನು್ನ ಉಜ್ಜನವನದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಆಮೋನನ ಮಗನಾದ
ಯೋಷೀಯನು ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ
ಆರಂಭಿಸುವನು

ಯೋಷೀಯನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟು
ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಮೂವತೊ್ತಂದು ವಷರ್
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

ಯದೀದಾ. ಇವಳು ಬೊಚ್ಕತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಅದಾಯ ಎಂಬವನ
ಮಗಳು. 2 ಯೆಹೋವನು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೋಷೀಯನು ಮಾಡಿದನು. ಯೋಷೀಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ

ದಾವೀದನಂತೆ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಯೋಷೀಯನು
ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.

ಯೋಷೀಯನು ದೇವಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು
3 ಯೋಷೀಯನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ಅಚೆಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯೂ ಆದ ಶಾಫಾನನನು್ನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಯೋಷೀಯನು, “ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಜನರಿಂದ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರುವ ಹಣವನು್ನ ಅವನು ಲೆಕಿ್ಕಸಲಿ. ಜನರು
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವೇ ಇದು. 5

ನಂತರ ಯಾಜಕರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸದ ಉಸು್ತವಾರಿಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಯಾಜಕರು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಈ ಹಣವನು್ನ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿ. 6 ಅಲಿ್ಲ ಬಡಗಿಗಳು, ಶಿಲಿ್ಪಗಳು ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರಿದಾ್ದರೆ. ಮರವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತಸಲು ಈ ಹಣವನು್ನ ಬಳಸಿ. 7 ನೀವು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಹಣವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸಗಾರರು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು
8 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ

ಶಾಫಾನನಿಗೆ, “ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಶಾಫಾನನಿಗೆ ನೀಡಿದನು.
ಶಾಫಾನನು ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.

9 ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಾಫಾನನು ರಾಜನಾದ ಯೋಷಿಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಣವನು್ನ ವ್ಯಯಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಹಣವನು್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ನಂತರ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಾಫಾನನು
ರಾಜನಿಗೆ, “ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಾಫಾನನು ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದಿದನು.

11 ರಾಜನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ,
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 12

ಅನಂತರ ರಾಜನು ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಶಾಫಾನನ
ಮಗನಾದ ಅಹೀಕಾಮನಿಗೆ, ಮೀಕಾಯನ ಮಗನಾದ ಅಕೊ್ಬೕರನಿಗೆ,
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಾಫಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ ರಾಜಸೇವಕನಾದ
ಅಸಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೀಡಿದನು. 13 ರಾಜನಾದ
ಯೋಷೀಯನು, “ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿ. ನನಗಾಗಿ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ
ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈ ಗ್ರಂಥದ
ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಷೀಯನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಅಹೀಕಾಮ್,
ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಶಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಅಸಾಯ ಎಂಬವರು
ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದ ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಹುಲ್ದಳು ಹಹರ್ಸನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ತಿಕ್ವನ ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಅವನು
ಯಾಜಕರ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು. ಹುಲ್ದಳು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವರು
ಹೋಗಿ ಹುಲ್ದಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.

15 ಆಗ ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಡುಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನು ಓದಿದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ
ಕೇಡುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 17 ಯೆಹೂದದ ರಾಜರು ನನ್ನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಟ್ಟರು.
ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದರು. ಆದಕಾರಣವೇ ನಾನು ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಕೋಪವು
ಆರಿಹೋಗದ ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ!’

2 ರಾಜರುಗಳು 21:10 284 2 ರಾಜರುಗಳು 22:17
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18 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೋಷೀಯನಿಗೆ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ: ‘ನೀನು ಕೇಳುವ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ದೈನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವನಾದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ (ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ) ಆ ಭೀಕರ
ಸಂಗತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ನೀನು
ದುಃಖದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆದಕಾರಣವೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟನು.’ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: 20 ‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಜೊತೆ
ಸೇರುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಸೇರುವೆ. ಈ ದೇಶದ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಮೇಲೆ
ನಾನು ತರಲಿರುವ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂಬುದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ನಂತರ ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಅಹೀಕಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್,
ಶಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಅಸಾಯ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೇಳುವರು

ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ
ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ರಾಜನಾದ
ಯೋಷೀಯನು ಹೇಳಿದನು. 2 ನಂತರ ರಾಜನು

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋದರು. ಯಾಜಕರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕವರು ಮತು್ತ
ದೊಡ್ಡವರು ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಅವನು ನಿಬಂಧನ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು. ಇದು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಗ್ರಂಥವಾಗಿತು್ತ. ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಯೋಷೀಯನು
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿದನು.

3 ರಾಜನು ಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತು ತಾನು ಯೆಹೋವನ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮತು್ತ ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. ರಾಜನ ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತರು.

4 ನಂತರ ರಾಜನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಇತರ
ಯಾಜಕರಿಗೆ, ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಗೆ, ಬಾಳ್ದೇವರಿಗೂ ಅಶೇರ
ದೇವತೆಗೂ ಮತು್ತ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರತರುವಂತೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಯೋಷೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. ಅವರು
ಬೂದಿಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

5 ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳು ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜನರು
ಆರೋನನ ಕುಲದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ! ಈ ಸುಳು್ಳಯಾಜಕರು
ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲನ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಳನನು್ನ,
ಸೂಯರ್ನನು್ನ, ಚಂದ್ರನನು್ನ, ಆಕಾಶ ಸೈನ್ಯವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ಗೌರವಿಸಲು ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೋಷೀಯನು ಆ
ಸುಳು್ಳ ಯಾಜಕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

6 ಯೋಷೀಯನು ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಗರದ
ಹೊರವಲಯದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಅದನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಮಾಡಿಸಿ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಆ
ಧೂಳನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು.

7 ನಂತರ ರಾಜನಾದ ಯೋಷೀಯನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ದೇವದಾಸ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿಸಿದನು. ಆ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಯಾದ ಅಶೇರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ
ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ನೇಯುತಿ್ತದ್ದರು.

8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಜಕರು ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆ ನಗರಗಳಲಿ್ಲನ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ಗೆಬದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗೆ
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದ

ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನದೆ ಆ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಆ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಆ ಯಾಜಕರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆತಂದನು. ನಗರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ದಾ್ವರದ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಯೋಷೀಯನು
ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

10 ತೋಫೆತ್ ಎನು್ನವುದು ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನೕಮ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಒಂದು ಕಣಿವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಮೋಲೆಕನ
ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೋಷೀಯನು,
ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.
11 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳು ದೇವಾಲಯದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದು ನಾತಾನ್ ಮೆಲೆಕನೆಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ
ಕೋಣೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ರಥಗಳು
ಸೂಯರ್ದೇವತೆಯ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿದ್ದವು. ಯೋಷೀಯನು
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳು ಅಹಾಬನ
ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು.
ರಾಜನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇವಾಲಯದ ಎರಡು ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಯೋಷೀಯನು ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಚೂರುಗಳನು್ನ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಎಸೆದನು.

13 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಘ್ನಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಆ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ಪವರ್ತದ
ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೇಲಿದ್ದವು. ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್, ಮೋವಾಬ್ಯರ ಕೆಮೋಷ್,
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಆ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರಾಜನಾದ
ಯೋಷೀಯನು ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. 14

ರಾಜನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಎಲಾ್ಲ ಸಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ
ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಹರಡಿದನು.

15 ಯೋಷೀಯನು ಬೇತೇಲಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳವನು್ನ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪಾಪಮಾಡುವಂತೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.
ಯೋಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉನ್ನತಸ್ಥಳವನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ಯೋಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿದನು. ಅವನು
ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. 16 ಯೋಷೀಯನು ಸುತ್ತಲೂ
ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಮಶಾನಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಂದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ,
ಯೋಷೀಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದನು. ಇದು
ಪ್ರವಾದಿಯು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶದಂತೆ
ಸಂಭವಿಸಿತು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದಾ್ದಗ ಪ್ರವಾದಿಯು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದನು.

ನಂತರ ಯೋಷೀಯನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ, ದೇವಮನುಷ್ಯನ
ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಕಂಡನು.

17 ಯೋಷೀಯನು, “ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಾ್ಮರಕ
ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ನಗರದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ಅದು ಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ
ದೇವಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಧಿ. ನೀನು ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬಹಳ ಕಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದನು” ಎಂದರು.

18 ಯೋಷೀಯನು, “ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೋಷೀಯನು ಸಮಾಯರ್ದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳ ಆಲಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರುಗಳು ಈ ಆಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೋಷೀಯನು
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆ
ಆಲಯಗಳನೂ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

20 ಯೋಷೀಯನು ಸಮಾಯರ್ದ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಾಜಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಯಾಜಕರನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಜನರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟನು. ಈ ರೀತಿ
ಅವನು ಪೂಜೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

2 ರಾಜರುಗಳು 22:18 285 2 ರಾಜರುಗಳು 23:20
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ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು
21 ರಾಜನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಈ ನಿಬಂಧನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿ” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

22 ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಿದ ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರು
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜರುಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 23

ಯೋಷೀಯನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೆಂಟನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಚರಿಸಿದರು.

24 ಯೋಷೀಯನು ಮಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ, ತಾಂತಿ್ರಕರನು್ನ, ಮನೆಯ
ದೇವರುಗಳನು್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತೆರಾಫೀಮ್ ಎಂಬ
ಗೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಲು ಯೋಷೀಯನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದನು.

25 ಇದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಯೋಷೀಯನಂತಹ ರಾಜನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೋಷೀಯನು ತನ್ನ ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಪೂಣರ್
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿದನು. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಯೋಷೀಯನಂತೆ ಬೇರೆ
ಯಾವ ರಾಜನೂ ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ಯೋಷೀಯನಂತಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ರಾಜನು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.

26 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 27 ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹತಿ್ತಗಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ
ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೋಷೀಯನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕುರಿತು
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಷೀಯನ ಮರಣ
29 ಯೋಷೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹ-

ನೆಕೋ ಎಂಬವನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ರಾಜನಾದ
ಯೋಷೀಯನು ಫರೋಹ ನೆಕೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಲಿ್ಲ ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಯೋಷೀಯನನು್ನ
ನೋಡಿ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. 30 ಯೋಷೀಯನ
ಸೇವಕರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಿಂದ ರಥದಲಿ್ಲ ಯೋಷೀಯನ ದೇಹವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು
ಯೋಷೀಯನನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಕರೆದು, ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಹೊಸ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗುವನು
31 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು

ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯು ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 32 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು
ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಂತಹ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

33 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಹಮಾತ್ ದೇಶದ ರಿಬಾ್ಲ ಎಂಬಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಲಿಲ್ಲ. ಫರೋಹ
ನೆಕೋವನು ಮೂರುಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಮೂವತಾ್ನಲು್ಕ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ
ಯೆಹೂದದವರನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದನು.

34 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಹೊಸರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲಾ್ಯಕೀಮನ
ಹೆಸರನು್ನ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದನು. ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದನು. 35 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಫರೋಹ
ನೆಕೋವನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಫರೋಹ ನೆಕೋವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಫರೋಹ-ನೆಕೋವನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

36 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ರಾಜನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಜೆಬೂದಾ. ಆಕೆಯು ರೂಮದ
ಪೆದಾಯನ ಮಗಳು. 37 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೋವನು
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬರುವನು

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಮೂರು

ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇವೆಮಾಡಿದನು. ನಂತರ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದು್ದ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಿಂದ ದೂರವಾದನು. 2 ಯೆಹೋವನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ, ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ, ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಈ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

3 ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯು
ಅವರಿಗಾಯಿತು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿರಪರಾಧದ ರಕ್ತದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದ ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ.

5 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜರುಗಳ ಇತಿಹಾಸ” ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಅವನ
ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಜನಾದನು.

7 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹಳ್ಳದಿಂದ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗಿನ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು
8 ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ

ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ನತಾನನ ಮಗಳಾದ ನೆಹುಷಾ್ಟ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನವಳು. 9 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದನು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರು. 11 ಆಗ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
12 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಬಾಬಿಲೋನ್
ರಾಜನನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಲು ಹೋದನು. ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ
ತಾಯಿ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಯಕರು ಮತು್ತ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಲ್ಲವೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಬಾಬಿಲೋನ್
ರಾಜ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಭಂಡಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಭಂಡಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಬಂಗಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

14 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣವಂತರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ಅವನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಒಯ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನುರಿತ ತಜ್ಞರನು್ನ ಮತು್ತ ಕಮಾ್ಮರರನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನೂ್ನ ಕಡುಬಡವರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ

2 ರಾಜರುಗಳು 23:21 286 2 ರಾಜರುಗಳು 24:14
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ಉಳಿದ ಯಾರನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 15 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ರಾಜನ ತಾಯಿಯನು್ನ, ಅವನ
ಪತಿ್ನಯರನು್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರನು್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಒಯ್ದನು. 16 ಬಾಬಿಲೋನ್
ರಾಜನು ಏಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ನುರಿತ ತಜ್ಞರನು್ನ ಮತು್ತ ಕಮಾ್ಮರರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಈ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರಾಗಿದು್ದ, ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡಲು
ಸಮಥರ್ರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು.

ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
17 ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು ಮತ್ತನ್ಯನನು್ನ ಹೊಸ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ

ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಮತ್ತನ್ಯನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು
ಮತ್ತನ್ಯನ ಹೆಸರನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. 18

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್
ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯು ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳು. 19 ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನಿ್ನಂದ
ದೂರಸರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು

ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮತು್ತ
ನಗರದಿಂದ ಬರುವ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 2 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಸೇನೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ, ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನೆಲೆಸಿತು. 3 ನಾಲ್ಕನೆಯ
ತಿಂಗಳ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಂದು ನಗರದಲಿ್ಲ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವಿತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಹಾರವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

4 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇನೆಯು ನಗರದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ರಂಧ್ರವನು್ನ ಕೊರೆದರು. ಅಂದಿನ ರಾತಿ್ರ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ರಾಜನ ತೋಟದ
ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ರಹಸ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ
ಓಡಿಹೋದರು. ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೇನೆಯು ನಗರವನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇನೆಯು
ಮರುಭೂಮಿಯ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು. 5 ಬಾಬಿಲೋನ್
ಸೇನೆಯು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅವನನು್ನ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದರು.

6 ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. 7 ಅವರು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದರು. ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ, ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು
8 ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳ ಏಳನೆಯ ದಿನದಂದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ನೆಬೂಜರದಾನ ಎಂಬವನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 9

ನೆಬೂಜರದಾನನು ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. ಅವನು
ಮಹಾಸೌಧಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.

10 ನಂತರ ನೆಬೂಜರದಾನನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿತು. 11

ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆಬೂಜರದಾನನು

ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲು
ಕೆಲವು ಜನರು ಒಪಿ್ಪದರು. ಆದರೆ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವನು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. 12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲಿ್ಲ ತೀರ ಬಡವರಾದ ಜನರನು್ನ
ಮಾತ್ರ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಲು ಬಿಟ್ಟನು. ಆ
ಬಡಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿ, ಬೇಸಾಯಮಾಡಿ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಬೆಳೆಯಲು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

13 ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನಿಕರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಮ್ರದ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರದ
ಬಂಡಿಯನು್ನ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದುಹಾಕಿದರು. ನಂತರ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನಿಕರು ತಾಮ್ರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 14 ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ,
ಧೂಪಾರತಿ ಮೊದಲಾದ ತಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 15 ನೆಬೂಜರದಾನನು ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು ಬಂಗಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಂಗಾರಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಗಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 16 ಅವನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ಹೀಗಿದೆ: ಎರಡು ತಾಮ್ರ
ಕಂಬಗಳು, ಒಂದು ತೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸೊಲೊಮೋನನು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಬಂಡಿಗಳು. ಈ ವಸು್ತಗಳ ತಾಮ್ರವು ತೂಕ
ಮಾಡಲಾರದಷು್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿತು್ತ. 17 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬವೂ
ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬೋದಿಗೆಯೂ ನಾಲು್ಕವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬೋದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಲರಿಯ ಆಕಾರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ದಾಳಿಂಬೆ
ಹಣು್ಣಗಳ ಆಕಾರಗಳಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದಲೇ
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ಕಂಬಗಳೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರದಲಿ್ಲದ್ದವು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು
18 ನಂತರ, ನೆಬೂಜರದಾನನು, ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ

ಸೆರಾಯನನು್ನ, ಎರಡನೆಯ ಯಾಜಕನಾದ ಚೆಫನ್ಯನನು್ನ ಮತು್ತ
ಮೂವರು ದಾ್ವರಪಾಲಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

19 ನೆಬೂಜರದಾನನು ಸೇನೆಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನೆಬೂಜರದಾನನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ರಾಜನ ಐದು ಮಂದಿ ಸಲಹೆಗಾರರನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಅವನು
ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು.
ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಸೈನಿಕರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ನೆಬೂಜರದಾನನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಇತರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. ಈ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಿದ್ದರು.

20 ನಂತರ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 21 ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು
ಹಮಾತ್ ದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿಸಿ
ಹಿಡಿದೊಯ್ದರು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು

22 ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನೂ ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

23 ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿರುವುದನು್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಕೇಳಿ
ಮಿಚ್ಛದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ, ಕಾರೇಹನ
ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನ್, ನೆಟೋಫದವನೂ ತನು್ಹಮೆತನ
ಮಗನೂ ಆದ ಸೆರಾಯ, ಮಾಕಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮಗನಾದ
ಯಾಜನ್ಯ. 24 ನಂತರ ಗೆದಲ್ಯನು ಈ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅವರ ಜನರಿಗೆ, “ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ.
ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

25 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ರಾಜನ ಕುಲದವನೂ
ಎಲೀಷಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಮಿಚ್ಛದಲಿ್ಲ
ಗೆದಲ್ಯನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ
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ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 26 ಇದಾದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠರಾದವರೂ ಮತು್ತ
ಅತಿ ಮುಖ್ಯರೂ ಆದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಮತು್ತ ಸೇನೆಯ ನಾಯಕರು
ಬಾಬಿಲೋನಿನವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

27 ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು, ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವಷರ್ದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.
ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ
ದಿನದಂದು ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 28 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನೊಂದಿಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು.

ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ರಾಜರುಗಳ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿಗಿಂತ
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 29 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ
ಸೆರೆವಾಸದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆಸಿ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ತನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಲು ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.
30 ಹೀಗೆ ರಾಜನಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ತನ್ನ ಉಳಿದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಿದನು.
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1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ

ವಂಶಾವಳಿಗಳು-ಆದಾಮನಿಂದ ನೋಹನ ತನಕ

ಆದಾಮ್, ಶೇತ್, ಏನೋಷ್, ಕೇನಾನ್, ಮಹಲಲೇಲ್,
ಯೆರೆದ್, ಹನೋಕ್, ಮೆತೂಷೆಲಹ, ಲೆಮೆಕ್ ಮತು್ತ
ನೋಹ.

4 ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಶೇಮ್, ಹಾಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತ್.

ಯೆಫೆತನ ಸಂತತಿಯವರು
5 ಯೆಫೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೋಮೆರ್, ಮಾಗೋಗ್,
ಮಾದಯ್, ಯಾವಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೀರಾಸ್.
6 ಗೋಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಷೆ್ಕನಜ್, ರೀಫತ್ ಮತು್ತ
ತೊಗಮರ್.
7 ಯಾವಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಷ, ತಾಷೀರ್ಷ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್
ಮತು್ತ ದೋದಾನೀಮ್.

ಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
8 ಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಕೂಷ್,
ಮಿಚ್ರಯಿಮ್, ಪೂಟ್ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್.
9 ಕೂಷನ ಸಂತತಿಯವರು: ಸೆಬ, ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಮ್ಮ ಮತು್ತ
ಸಬೆ್ತಕ.
ರಮ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಶೆಬ ಮತು್ತ ದೆದಾನ್.
10 ಕೂಷನ ಸಂತತಿಯವನಾದ ನಿಮೊ್ರೕದನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ
ಪ್ರಖಾ್ಯತ ರಣವೀರನಾದನು. ಲೋಕದೊಳಗೆ ಅವನಂಥವನು
ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
11 ಮಿಚ್ರಯಿಮ್ಯನು ಲೂದ್ಯರಿಗೂ ಅನಾಮ್ಯರಿಗೂ
ಲೆಹಾಬ್ಯರಿಗೂ ನಫು್ತಹ್ಯರಿಗೂ 12 ಪತು್ರಸ್ಯರಿಗೂ ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಗೂ
ಕಪೊ್ತೕಯರ್ರಿಗೂ ಮೂಲಪಿತೃ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಂದ
ಬಂದವರು.
13 ಕಾನಾನನು ಸೀದೋನನ ತಂದೆ. ಸೀದೋನನು ಅವನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಕಾನಾನನು ಹಿತಿ್ತೕಯರ ಮೂಲಪಿತೃ. 14

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ, ಅಮೋರಿಯರಿಗೆ, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರಿಗೆ,
15 ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೆ, ಅಕಿರ್ಯರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರಿಗೆ, 16

ಅವಾರ್ದಿಯರಿಗೆ, ಚೆಮಾರಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹಮಾತಿಯರಿಗೆ
ಕಾನಾನನು ಮೂಲಪಿತೃವಾಗಿದ್ದನು.

ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು
17 ಶೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಲಾಮ್, ಅಶೂ್ಯರ್,
ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಲೂದ್ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್. ಅರಾಮನ ಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಊಚ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷೆಕ್.
18 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಶೆಲಹನು ಏಬೆರನನು್ನ
ಪಡೆದನು.
19 ಏಬೆರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಪೆಲೆಗ್.
ಇವನ ಜೀವಮಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಭಾಷೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದರು. ಪೆಲೆಗನ
ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಯೊಕಾ್ತನ್. 20 ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಅಲೊ್ಮೕದಾದ್, ಶೆಲೆಫ್, ಹಚಮಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ, 21

ಹದೋರಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕ್ಲ, 22 ಏಬಾಲ್,
ಅಬೀಮಾಯೇಲ್, ಶೆಬಾ, 23 ಓಫೀರ್, ಹವೀಲಾ ಮತು್ತ
ಯೋಬಾಬ್.
24 ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಶೆಲಹ,
25 ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ, 26 ಸೆರೂಗ್, ನಾಹೋರ್, ತೆರಹ,
27 ಮತು್ತ ಅಬಾ್ರಮ. (ಇವನನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮ ಎಂತಲೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.)

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
28 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್, 29 ಇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು.

ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ನೆಬಾಯೋತನು. ಅವನ ಇತರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಕೇದಾರ್, ಅದೆ್ಬಯೇಲ್,
ಮಿಬಾ್ಸಮ್, 30 ಮಿಷ್ಮ, ದೂಮ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್, ತೇಮ, 31

ಯೆ ಟೂರ್, ನಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ಕೇದೆಮ. ಇವರೇ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ
ಮಕ್ಕಳು.
32 ಕೆಟೂರಳು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಜಿಮಾ್ರನ್, ಯೊಕ್ಷಾನ್, ಮೆದಾನ್, ಮಿದಾ್ಯನ್, ಇಷಾ್ಬಕ್ ಮತು್ತ
ಶೂಹ.
ಯೊಕ್ಷಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಶೆಬ ಮತು್ತ ದೆದಾನ್.
33 ಮಿದಾ್ಯನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಫ, ಏಫೆರ್,
ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ದಯ. ಇವರು ಕೆಟೂರಳ
ಸಂತತಿಯವರು.

ಸಾರಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
34 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸಾಕನ ತಂದೆ. ಇಸಾಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಸಾವ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್.
35 ಏಸಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಲೀಫಜ್,
ರೆಯೂವೇಲ್, ಯೆಯೂಷ್, ಯಳಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೋರಹ.
36 ಎಲೀಫಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ತೇಮಾನ್,
ಓಮಾರ್, ಚೆಫೀ, ಗತಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೆನಜ್. ಅವನಿಗೆ ತಿಮ್ನಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಅಮಾಲೇಕ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು.
37 ರೆಯೂವೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ,
ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜ್ಜ.

ಸೇಯಾರನ ಎದೋಮ್ಯರು
38 ಸೇಯಾರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಲೋಟಾನ್,
ಶೋಬಾಲ್, ಚಿಬೊ್ಬೕನ್, ಅನಾಹ, ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ
ದೀಶಾನ್.
39 ಲೋಟಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಹೋರೀ ಮತು್ತ
ಹೋಮಾಮ್. ಲೋಟಾನನಿಗೆ ತಿಮ್ನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ
ಸಹೋದರಿಯೂ ಇದ್ದಳು.
40 ಶೋಬಾಲನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಲಾ್ಯನ್, ಮಾನಹತ್,
ಏಬಾಲ್, ಶೆಫೀ ಮತು್ತ ಓನಾಮ್.
ಚಿಬೊ್ಬೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಯಾ್ಯಹ ಮತು್ತ ಅನಾಹ.
41 ದೀಶೋನನು ಅನಾಹನ ಮಗನು.
ದೀಶೋನನು ಹಮಾ್ರನ್, ಎಷಾ್ಬನ್, ಇತಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಕೆರಾನ್
ಎಂಬವರನು್ನ ಪಡೆದನು.
42 ಏಚೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬಿಲಾ್ಹನ್, ಜಾವಾನ್ ಮತು್ತ
ಯಾಕಾನ್.
ದೀಶಾನನ ಮಕ್ಕಳು: ಊಚ್ ಮತು್ತ ಅರಾನ್.

ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸರು
43 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಅರಸುಗಳು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಎದೋಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅರಸರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಮೊದಲನೇ
ಅರಸನಾದ ಬೆಳ.
ಇವನು ಬೆಯೋರನ ಮಗನು. ದಿನಾ್ಹಬಾ ಎಂಬುದು ಬೆಳನ
ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತು್ತ.
44 ಬೆಳನು ಸತಾ್ತಗ ಜೆರಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಬಾಬನು
ಅರಸನಾದನು. ಇವನು ಬೊಚ್ರ ಎಂಬ ಊರಿನವನು.
45 ಯೋಬಾಬ ಅರಸನು ಸತಾ್ತಗ ತೇಮಾನೀಯರ
ದೇಶದವನಾದ ಹೂಷಾಮನು ಅರಸನಾದನು.
46 ಹೂಷಾಮನು ಸತಾ್ತಗ ಬೆದದನ ಮಗನಾದ ಹದದನು
ಅರಸನಾದನು. ಇವನು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಿದಾ್ಯನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಹದದನ ಪಟ್ಟಣ ಅವೀತ್ ಆಗಿತು್ತ.
47 ಹದದನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮಸೆ್ರೕಕ ಊರಿನ
ಸಮಾ್ಲಹನು ಅರಸನಾದನು.
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48 ಸಮಾ್ಲಹನು ಸತಾ್ತಗ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ ಬಳಿಯ
ರೆಹೋಬೋತ್ ಎಂಬ ಊರಿನ ಸೌಲ ಎಂಬವನು
ಅರಸನಾದನು.
49 ಸೌಲನು ಸತಾ್ತಗ ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು
ಅರಸನಾದನು.
50 ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು ಸತಾ್ತಗ ಹದದನು ಅರಸನಾದನು. ಈತನು
ಪಾಗೀ ಎಂಬ ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಮೆಹೇಟಬೇಲ್ ಎಂಬಾಕೆ
ಹದದನ ಹೆಂಡತಿ. ಈಕೆ ಮೆಟೆ್ರೕದಳ ಮಗಳು ಮತು್ತ
ಮೇಜಾಹಾಬನ ಮೊಮ್ಮಗಳು. 51 ಹದದನು ಸತ್ತನು.
ಎದೋಮ್ಯರ ನಾಯಕರು ಯಾರೆಂದರೆ: ತಿಮ್ನ, ಅಲ್ಯ, ಯೆತೇತ್,
52 ಒಹೋಲಿಬಾಮ, ಏಲ, ಪೀನೋನ್, 53 ಕೆನಜ್, ತೇಮಾನ್,
ಮಿಬಾ್ಚರ್, 54 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಗೀರಾಮ್. ಇದು
ಎದೋಮ್ಯರ ನಾಯಕರುಗಳ ಪಟಿ್ಟ.

ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್,
ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್,
ಜೆಬುಲೂನ್, 2 ದಾನ್, ಯೋಸೇಫ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್,

ನಫಾ್ತಲಿ, ಗಾದ್ ಮತು್ತ ಅಶೇರ್.

ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
3 ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏರ್, ಓನಾನ್
ಮತು್ತ ಶೆಲಾಹ. ಬತೂ್ಷವಳು ಇವರ ತಾಯಿ. ಈಕೆ ಕಾನಾನ್ಯಳು.
ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಏರ್. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಇವನು ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 4 ಯೆಹೂದನ
ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದ ತಾಮಾರಳು ಯೆಹೂದನಿಂದ ಪೆರೆಚ್ ಮತು್ತ
ಜೆರಹ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಐದು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದವು.
5 ಪೆರೆಚನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಹಾಮೂಲ್.
6 ಜೆರಹನಿಗೆ ಐದು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಜಿಮಿ್ರ,
ಏತಾನ್, ಹೇಮಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್ ಮತು್ತ ದಾರ.
7 (ಕಮೀರ್ಯು ಜಿಮಿ್ರಯ ಮಗನು.) ಜಿಮಿ್ರಯು ಆಕಾನನ
ಮಗನು. ಈ ಆಕಾನನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮೀಸಲಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತನು್ನ ತಂದವನು.
8 ಅಜಯರ್ನು ಏತಾನನ ಮಗನು.
9 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ್,
ರಾಮ್ ಮತು್ತ ಕಾಲೇಬ್.

ರಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
10 ರಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ತಂದೆ. ಇವನು ನಹಶೋನನ
ತಂದೆ. ನಹಶೋನನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. 11

ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ. ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ
ತಂದೆ. 12 ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. ಓಬೇದನು ಇಷಯನ
ತಂದೆ. ಇಷಯನು ಎಲೀಯಾಬನ ತಂದೆ. ಎಲೀಯಾಬನು
ಇಷಯನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು; ಎರಡನೆಯವನು ಅಬೀನಾದಾಬ್;
ಮೂರನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮ; 14 ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ನೆತನೇಲ್,
ಐದನೆಯವನು ರದೆ್ದೖ 15 ಆರನೆಯವನು ಓಚೆಮ್, ಏಳನೆಯವನು
ದಾವೀದ. 16 ಅವರ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಚೆರೂಯ
ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲ್, ಚೆರೂಯಳ ಮೂರುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ,
ಅಬೆ್ಷೖ, ಯೋವಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಸಾಹೇಲ್. 17 ಅಬೀಗೈಲಳು
ಅಮಾಸನ ತಾಯಿ. ಅಮಾಸನ ತಂದೆ ಯೆತೆರ್, ಇವನು
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯನು.

ಕಾಲೇಬನ ಸಂತತಿಯವರು
18 ಕಾಲೇಬನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಅಜೂಬಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ,
ಯೇಷೆರ್, ಶೋಬಾಬ್ ಮತು್ತ ಅದೋರ್ನ್. 19 ಅಜೂಬಳು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಬನು ಎಫಾ್ರತಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವರಿಗೆ
ಹೂರ್ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 20 ಹೂರನು ಊರಿಯನ
ತಂದೆ. ಊರಿಯು ಬೆಚಲೇಲನ ತಂದೆ.
21 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅರವತು್ತ ವಷರ್ ಪಾ್ರಯದವನಾದಾಗ
ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂದೆಯಾದ ಮಾಕೀರನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಸೆಗೂಬನನು್ನ
ಪಡೆದಳು. 22 ಸೆಗೂಬನು ಯಾಯೀರನ ತಂದೆ. ಇವನಿಗೆ
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. 23

ಆದರೆ ಗೆಷೂರ್ ಮತು್ತ ಅರಾಮನು ಯಾಯೀರನ ಊರುಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆನತ್ ಮತು್ತ ಅದರ

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹಳಿ್ಳಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ
ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿದ್ದವು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂದೆಯಾದ
ಮಾಕೀರನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
24 (ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಹೆಂಡತಿ ಅಬೀಯ.) ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಕಾಲೇಬ್
ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಅವನ ಮರಣದನಂತರ ಅಬೀಯಳು
ಅವನಿಗೆ ಅಷೂ್ಹರ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅಷೂ್ಹರನು
ತೆಕೋವನ ತಂದೆ.

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಸಂತತಿಯವರು
25 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ. ಇವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ರಾಮ್, ಬೂನ, ಓರೆನ್, ಓಚೆಮ್
ಮತು್ತ ಅಹೀಯ. ರಾಮನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. 26

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಟಾರಳಲಿ್ಲ
ಓನಾಮ್ ಹುಟಿ್ಟದನು.
27 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಾದ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಚ್,
ಯಾಮೀನ್ ಮತು್ತ ಏಕೆರ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
28 ಓನಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಶಮೆ್ಮೖ ಮತು್ತ
ಯಾದ. ಶಮೆ್ಮೖಯ ಮಕ್ಕಳು: ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೂರ್.
29 ಅಬೀಷೂರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈಲ್. ಇವರಿಗೆ
ಅಹಾ್ಬನ್ ಮತು್ತ ಮೋಲೀದ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.
30 ನಾದಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಸೆಲೆದ್ ಮತು್ತ
ಅಪ್ಪಯಿಮ್. ಸೆಲೆದನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
31 ಅಪ್ಪಯಿಮನ ಮಗ ಇಷಿ್ಷೕ; ಇಷಿ್ಷೕಯ ಮಗನು ಶೇಷಾನ್;
ಶೇಷಾನನ ಮಗ ಅಹೆ್ಲೖ.
32 ಶಮೆ್ಮ್ಯಯ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಯಾದ. ಇವನಿಗೆ ಯೆತೆರ್ ಮತು್ತ
ಯೋನಾತಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಯೆತೆರನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು.
33 ಯೋನಾತಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಪೆಲೆತ್ ಮತು್ತ ಜಾಜ. ಇದು
ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ.
34 ಶೇಷಾನನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದರು.
ಇವನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಯಹರ್ ಎಂಬ ಸೇವಕನು ಇದ್ದನು. 35

ಶೇಷಾನ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಯಹರ್ನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇವರಿಗೆ ಅತೆ್ತ್ಯ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
36 ಅತೆ್ತ್ಯ ನಾತಾನನ ತಂದೆ. ನಾತಾನನು ಜಾಬಾದನ ತಂದೆ. 37

ಜಾಬಾದನು ಎಫಾ್ಲಲನ ತಂದೆ. ಎಫಾ್ಲಲನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. 38

ಓಬೇದನು ಯೇಹೂವಿನ ತಂದೆ; ಯೇಹೂವು ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ.
39 ಅಜಯರ್ನು ಹೆಲೆಚನ ತಂದೆ; ಹೆಲೆಚನು ಎಲಾ್ಲಸನ ತಂದೆ.
40 ಎಲಾ್ಲಸನು ಸಿಸೆ್ಮೖನ ತಂದೆ; ಸಿಸೆ್ಮೖನು ಶಲೂ್ಲಮನ ತಂದೆ. 41

ಶಲೂ್ಲಮನು ಯೆಕಮಾ್ಯಹನ ತಂದೆ. ಯೆಕಮಾ್ಯಹನು
ಎಲೀಷಾಮನ ತಂದೆ.

ಕಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬ
42 ಕಾಲೇಬನು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ತಮ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಮೇಷ. ಮೇಷನು ಜೀಫ್ಯನ
ತಂದೆ. ಮಾರೇಷನು ಸಹ ಕಾಲೇಬನ ಮಗ. ಮಾರೇಷನು
ಹೆಬೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
43 ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಕೋರಹ,
ತಪೂ್ಪಹ, ರೆಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮ. 44 ಶೆಮನ ಮಗನು ರಹಮ್ಯ.
ರಹಮ್ಯನು ಯೊಕೆರ್ಯಾಮ್ಯನ ತಂದೆ. ರೆಕೆಮನು ಶಮೆ್ಮೖಯನ
ತಂದೆ. 45 ಶಮೆ್ಮೖಯನ ಮಗ ಮಾವೋನ್, ಇವನ ಮಗನು
ಬೇತೂ್ಸರ್.
46 ಕಾಲೇಬನ ದಾಸಿಯ ಹೆಸರು ಏಫ. ಈಕೆಯು ಹಾರಾನ್,
ಮೋಚ ಮತು್ತ ಗಾಜೇಜನ ತಾಯಿ.
47 ಯಾದೈಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ರೆಗೆಮ್,
ಯೋತಾವ್, ಗೇಷಾನ್, ಪೆಲೆಟ್, ಏಫ ಮತು್ತ ಶಾಫ್.
48 ಮಾಕಳು ಕಾಲೇಬನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದಾಸಿ. ಈಕೆ ಶೆಬೆರ್ ಮತು್ತ
ತಿಹರ್ನ ಎಂಬವರ ತಾಯಿ. 49 ಈಕೆಯು ಶಾಫ್ ಮತು್ತ ಶೆವನ
ತಾಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಶಾಫನ ಮಗ ಮದ್ಮನ್ನ. ಶೆವನು
ಮಕ್ಬೇನ ಮತು್ತ ಗಿಬ್ಯನ ತಂದೆ. ಕಾಲೇಬನ ಮಗಳ ಹೆಸರು
ಅಕಾ್ಸಹ.
50 ಇದು ಕಾಲೇಬನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ; ಕಾಲೇಬನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಹೂರ. ಇವನು ಎಫಾ್ರತಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಹೂರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ, ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್
ಕಟಿ್ಟದವನಾದ ಶೋಬಾಲ್ ಮತು್ತ 51 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದವನಾದ ಸಲ್ಮ ಮತು್ತ ಬೇತಾ್ಗದೇರ್ ಕಟಿ್ಟದವನಾದ
ಹಾರೇಫ್.
52 ಶೋಬಾಲನು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇದು
ಶೋಬಾಲನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ: ಹಾರೋಯೆ ಮತು್ತ
ಮಾನಹತಿ ಊರಿನ ಅಧರ್ಜನರು; 53 ಮತು್ತ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ
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ಕುಟುಂಬದವರು. ಇವರು ಯೆತೆರಿಯರು, ಪೂತ್ಯರು, ಶುಮಾತ್ಯರು
ಮತು್ತ ಮಿಷಾ್ರಗ್ಯರು. ಇವರಿಂದ ಚೊರಾ್ರತ್ಯರು ಮತು್ತ
ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ಯರು ಬಂದರು.
54 ಸಲ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಟಿ್ಟ: ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು,
ನೆಟೋಫಾ, ಅಟರೋತ್, ಬೇತೊ್ಯೕವಾಬ್, ಮಾನಹತಿಯ
ಅಧರ್ಜನರು, ಚೊಗರ್ಯಿತರು. 55 ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ಸಂತಾನ:
ಯಾಬೇಚ್, ತಿರಾ್ರತ್ಯ, ಶಿಮಾ್ಗತ್ಯ ಮತು್ತ ಸೂಕಾತ್ಯ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಇವರು ಹಮಾತಿನಿಂದ ಬಂದ ಕೇನ್ಯರು.
ಬೆತ್ರೇಕಾಬನು್ನ ಹಮಾತನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು

ದಾವೀದನ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದರು. ದಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಅಮೊ್ನೕನನು ದಾವೀದನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಅವನ ತಾಯಿ

ಅಹೀನೋವಮಳು. ಈಕೆಯು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳು.
ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಕಮೇರ್ಲ್ಯಳಾದ ಅಬೀಗೈಲಳ ಮಗನಾದ
ದಾನಿಯೇಲನು.
2 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ದಾವೀದನ ಮೂರನೆಯ ಮಗನು. ಇವನ
ತಾಯಿ ಮಾಕಳು. ಈಕೆಯು ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸನಾದ ತಲೆ್ಮೖಯ
ಮಗಳು.
ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನೀಯನು. ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನು.
3 ಶೆಫಟ್ಯನು ಐದನೆಯ ಮಗನು. ಇವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಅಬೀಟಲ.
ಆರನೆಯವನು ಇತಾ್ರಮ. ಇವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಎಗ್ಲ.

4 ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದರು.

ದಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲ ಏಳುವರೆ ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ದಾವೀದನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತಮೂರು ವಷರ್ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. 5

ದಾವೀದನಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಬತೆ್ಷೕಬಳ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು: ಶಿಮ್ಮ ಶೋಬಾಬ್, ನಾತಾನ್
ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನು. ಬತೆ್ಷೕಬಳು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗಳು.
6 ಇವರಲ್ಲದೆ ಅವನ ಬೇರೆ ಒಂಭತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಇಬಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷಾಮ, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ನೋಗ, ನೆಫೆಗ್,
ಯಾಫೀಯ, ಎಲೀಷಾಮ, ಎಲಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 9

ಇವರೆಲಾ್ಲ ದಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು. ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿಂದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ತಾಮಾರ್
ಎಂಬಾಕೆಯು ದಾವೀದನ ಮಗಳು.

ದಾವೀದನ ನಂತರ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸರು
10 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನು ರೆಹಬಾ್ಬಮ. ರೆಹಬಾ್ಬಮನ
ಮಗನು ಅಬೀಯ. ಅಬೀಯನ ಮಗನು ಆಸ. ಆಸನ ಮಗನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್. 11 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನು
ಯೆಹೋರಾಮ್. ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗನು ಅಹಜ್ಯ. ಅಹಜ್ಯನ
ಮಗನು ಯೆಹೋವಾಷ. 12 ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನು ಅಮಚ್ಯ.
ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನು ಅಜಯರ್. ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು
ಯೋತಾಮ್. 13 ಯೋತಾಮನ ಮಗನು ಅಹಾಜ. ಅಹಾಜನ
ಮಗನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸ. 14

ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನು ಅಮೋನ. ಅಮೋನನ ಮಗನು
ಯೋಷೀಯ.
15 ಯೋಷೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಮೊದಲನೆಯವನು ಯೋಹಾನಾನ್; ಎರಡನೆಯವನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ; ಮೂರನೆಯವನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ;
ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಶಲೂ್ಲಮ್.
16 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತು್ತ ಚಿದಿ್ಕೕಯ.

ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಹೋದ ಬಳಿಕ ದಾವೀದನ
ವಂಶಾವಳಿ

17 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಒಯ್ದ ಬಳಿಕ
ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲ್,
18 ಮಲಿ್ಕೕರಾಮ್, ಪೆದಾಯ, ಶೆನಚ್ಚರ್, ಯೆಕಮ್ಯ, ಹೋಷಾಮ
ಮತು್ತ ನೆದಬ್ಯ.
19 ಪೆದಾಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ.
ಶೆಲೋಮೀತಳು ಅವರ ತಂಗಿ. 20 ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಐದು
ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಹಷುಬ,
ಓಹೆಲ್, ಬೆರೆಕ್ಯ, ಹಸದ್ಯ ಮತು್ತ ಯೂಷಬೆ್ಹಸೆದ್.

21 ಹನನ್ಯನ ಮಗನ ಹೆಸರು: ಪೆಲೆಟ್ಯ, ಪೆಲೆಟ್ಯನ ಮಗನು
ಯೆಶಾಯ, ಯೆಶಾಯನ ಮಗನು ರೆಫಾಯ, ರೆಫಾಯನ ಮಗನು
ಅನಾರ್ನ್, ಅನಾರ್ನನ ಮಗನು ಓಬದ್ಯ, ಓಬದ್ಯನ ಮಗನು
ಶೆಕನ್ಯ.
22 ಶೆಕನ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರು ಆರು ಮಂದಿ: ಶೆಮಾಯ ಮತು್ತ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹಟೂ್ಟಷ್, ಇಗಾಲ್, ಬಾರೀಹ,
ನೆಯಯರ್ ಮತು್ತ ಶಾಫಾಟ್.
23 ನೆಯಯರ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಎಲೊ್ಯೕಗೇನೈ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್.
24 ಎಲೊ್ಯೕಗೇನೈಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಹೋದವ್ಯ, ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್, ಪೆಲಾಯ, ಅಕೂ್ಕಬ್,
ಯೋಹಾನಾನ್, ದೆಲಾಯ ಮತು್ತ ಅನಾನೀ.

ಯೆಹೂದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ

ಪೆರೆಚ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮಿರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ ಶೋಬಾಲರು.
2 ಶೋಬಾಲನ ಮಗ ರೆವಾಯ. ರೆವಾಯನ ಮಗನು
ಯಹತ್. ಯಹತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅಹೂಮೈ ಮತು್ತ

ಲಹದ್. ಅಹೂಮೈ ಮತು್ತ ಲಹದ್ರವರು ಚೊರ್ರರ
ಸಂತತಿಯವರು.
3 ಏಟಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಇಜೆ್ರಯೇಲ್, ಇಷ್ಮ
ಮತು್ತ ಇಬಾ್ಬಷ್. ಇವರ ಸಹೋದರಿ ಹಚೆಲೆಲ್ ಪೋನೀ.
4 ಪೆನೂವೇಲನು ಗೆದೋರನ ತಂದೆ: ಏಜೆರನು ಹೂಷಾಹ್ಯನ
ತಂದೆ.
ಇವರು ಹೂರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಹೂರನು ಎಫಾ್ರತಾಹಳ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಗನು. ಇವನೇ ಬೆತೆ್ಲೕಹೇಮ್ಯರ ಮೂಲಪಿತೃ.
5 ತೆಕೋವನ ತಂದೆಯಾದ ಅಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು.
ಇವರ ಹೆಸರು ಹೆಲಾಹ ಮತು್ತ ನಾರ. 6 ನಾರಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಹುಜಾ್ಜಮ್, ಹೇಫೆರ್, ತೇಮಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಹಷಾ್ಟಯರ್. 7 ಹೆಲಾಹಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಚೆರೆತ್, ಇಚಾ್ಹರ್,
ಎತಾ್ನನ್ ಮತು್ತ ಕೋಚ. 8 ಕೋಚನು ಆನೂಬ್ ಮತು್ತ
ಚೊಬೇಬನ ತಂದೆ. ಕೋಚನು ಅಹಹೇರ್ಲ್ ವಂಶದವರ
ಮೂಲಪಿತೃ. ಅಹಹೇರ್ಲನು ಹಾರಮನ ಮಗನು.
9 ಯಾಬೇಚನು ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ

ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಾಯಿ, “ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಹೆರುವಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಯಾಬೇಚ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
10 ಯಾಬೇಚನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:
“ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನನ್ನ
ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ನನಗಾರೂ
ನೋವು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂಬ
ಯಾಬೇಚನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು.

11 ಕೆಲೂಬನು ಶೂಹನ ಸಹೋದರ. ಕೆಲೂಬನ ಮಗನು
ಮೆಹೀರ್. ಮೆಹೀರನು ಎಷೊ್ಟೕನನ ತಂದೆ. 12 ಎಷೊ್ಟೕನನು
ಬೇತಾ್ರಫ, ಪಾಸೇಹ ಮತು್ತ ತೆಹಿನ್ನ ಇವರ ತಂದೆ. ತೆಹಿನ್ನ
ಇರ್ನಾಹಷನ ತಂದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರೇಕಾಬದವರು.
13 ಕೆನಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಸೆರಾಯ. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಹತತ್ ಮತು್ತ
ಮೆಯೋನೋತೈ. 14 ಮೆಯೋನೋತೈ ಒಫಾ್ರಹನ ತಂದೆ.
ಸೆರಾಯನು ಯೋವಾಬನ ತಂದೆ. ಯೋವಾಬನು
ಗೇಹರಾಷೀಮ್ಯರ ಸಾ್ಥಪಕನು. ಇಲಿ್ಲಯವರು ನಿಪುಣ ಕುಶಲ
ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.
15 ಕಾಲೇಬನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನು. ಕಾಲೇಬನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಈರು, ಏಲ, ನಾಮ್, ಏಲನ ಮಗನ ಹೆಸರು
ಕೆನಜ್.
16 ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಜೀಪ್,
ಜೀಫಾ, ತೀಯರ್ ಮತು್ತ ಅಸರೇಲ್.
17 ಎಜ್ರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆತೆರ್, ಮೆರೆದ್,
ಏಫೆರ್, ಯಾಲೋನ್, ಮೆರೆದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಿಯಾರ್ಮ್,
ಶಮೆ್ಮೖ ಮತು್ತ ಇಷ್ಬಹ. ಇಷ್ಬಹನ ಮಗ ಎಷೆ್ಟಮೋ. ಮೆರೆದನಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯಳಾದ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳಲಿ್ಲ ಯೆರೆದ್, ಹೆಬೆರ್
ಮತು್ತ ಯೆಕೊತೀಯೇಲ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಯೆರೆದನು ಗೆದೋಯರ್ನ ತಂದೆ. ಹೆಬೆರನು ಸೋಕೋನನ ತಂದೆ;
ಯೆಕೊತೀಯೇಲನು ಜಾನೋಹನ ತಂದೆ. ಇವರು ಬಿತ್ಯಳ
ಮಕ್ಕಳು; ಬಿತ್ಯಳು ಫರೋಹನ ಮಗಳು. ಈಕೆಯೇ ಮೆರೆದನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೆಂಡತಿ.
19 ಮೆರೆದನ ಹೆಂಡತಿಯು ನೆಹಮನ ತಂಗಿ. ಮೆರೆದನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಬಂದವಳು. ಮೆರೆದನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೆಯೀಲ ಮತು್ತ ಎಷೆ್ಟಮೋ
ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಪಿತೃಗಳು. ಕೆಯೀಲನು ಗಮ್ಯರ್ರಿಗೆ

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 2:54 291 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 4:19
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ಸೇರಿದವನು ಮತು್ತ ಎಷೆ್ಟಮೋವನು ಮಾಕಾತ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು.
20 ಶೀಮೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಮೊ್ನೕನ್, ರಿನ್ನ,
ಬೆನಾ್ಹನಾನ್ ಮತು್ತ ತೀಲೋನ್.
ಇಷಿ್ಷೕಯ ಮಕ್ಕಳು: ಜೋಹೇತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಜೋಹೇತ್.
21 ಶೇಲನು ಯೆಹೂದನ ಮಗನು. ಶೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಲದ್ದ,
ಯೊಕೀವ್, ಕೋಜೇಬದ ಜನರು. ಯೋವಾಷ್ ಮತು್ತ ಸಾರಾಫ್.
ಏರನ ಮಗನು ಲೇಕಾಹ್ಯ. ಲದ್ದನು ಮರೇಷನ ತಂದೆ ಮತು್ತ
ಬೇತಷೆ್ಬೕಯದ, ಬಟೆ್ಟ ನೇಕಾರರ ಮೂಲಪಿತೃ. ಯೋವಾಷ್ ಮತು್ತ
ಸಾರಾಫ್ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾದ
ಬರಹಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲದು್ದ. 23 ಶೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ನೆಟಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಗೆದೇರ
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕೆಲಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸಿಮೆಯೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
24 ಸಿಮೆಯೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ನೆಮೂವೇಲ್,
ಯಾಮೀನ್, ಯಾರೀದ್, ಜೆರಹ ಮತು್ತ ಸೌಲ. 25 ಸೌಲನ
ಮಗನು ಶಲು್ಲಮ. ಶಲು್ಲಮನ ಮಗನು ಮಿಬಾ್ಸಮ್; ಮಿಬಾ್ಸಮನ
ಮಗನು ಮಿಷ್ಮ.
26 ಮಿಷ್ಮನ ಮಗನು ಹಮೂ್ಮವೇಲ. ಹಮೂ್ಮವೇಲನ ಮಗನು.
ಜಕೂ್ಕರ್. ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. 27 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಹದಿನಾರು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಆರು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ
ಸಂತತಿಯವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಯೆಹೂದದ ಸಂತತಿಯವರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರಲಿಲ್ಲ.
28 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬೇಷೆರ್ಬ, ಮೋಲಾದ್, ಹಚರ್
ಷೂವಾಲ್, 29 ಬಿಲ್ಹ, ಎಚೆಮ್, ತೋಲಾಬ್, 30 ಬೆತೂವೇಲ್,
ಹೊಮರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, 31 ಬೇತ್ಮಕಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್
ಸೂಸೀಮ್, ಬೇತ್ಬಿರೀ ಮತು್ತ ಶಾರಯಿಮ್ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದರು. ದಾವೀದನು ಅರಸನಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಆ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 32 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಐದು ಹಳಿ್ಳಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಏಟಾಮ್, ಅಯಿನ್,
ರಿಮೊ್ಮೕನ್, ತೋಕೆನ್ ಮತು್ತ ಆಷಾನ್. 33 ಬೇರೆ ಹಳಿ್ಳಗಳು
ಬಾಲ್ ತನಕವೂ ಇದ್ದವು. ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರಯನೂ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟರು.
34 ಅವರ ಕುಲಪ್ರಧಾನರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಮೊಷೋಬಾಬ್,
ಯಮೆ್ಲೕಕ್, ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಷ, ಯೋವೇಲ್,
ಯೇಹೂ (ಯೇಹೂವು ಯೊಷಿಬ್ಯನ ಮಗ, ಸೆರಾಯನ ಮೊಮ್ಮಗ
ಮತು್ತ ಅಸಿಯೇಲನ ಮರಿಮಗ). ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಯಾಕೋಬ,
ಯೆಷೋಹಾಮ, ಅಸಾಯ, ಆದೀಯೇಲ್, ಯೆಸೀಮಿಯೇಲ್,
ಬೆನಾಯ ಮತು್ತ ಶಿಷಿ್ಪಯನ ಮಗನಾದ ಜೀಜ. ಶಿಪಿ್ಪಯು
ಅಲೊ್ಲೕನನ ಮಗನು; ಅಲೊ್ಲೕನನು ಯೆದಾಯನ ಮಗನು;
ಯೆದಾಯನು ಶಿಮಿ್ರಯ ಮಗನು; ಶಿಮಿ್ರಯು ಶೆಮಾಯನ
ಮಗನು.
ಈ ಕುಲದ ಜನರು ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು. 39 ಗೆದೋರ್

ಊರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅವರು
ನೆಲೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಲು್ಲಗಾವಲನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 40 ಅಲಿ್ಲ
ಫಲವತಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲಗಾವಲನೂ್ನ ಕಂಡು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿತು್ತ. ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. 41

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು ಆಯಿತು.
ಇವರು ಗೆದೋರಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಮೆಗೂನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರು
ಮೆಗೂನ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದರು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಹುಲಿ್ಲತು್ತ.

42 ಸಿಮೆಯೋನನ ಕುಲದ ಐನೂರು ಮಂದಿ ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇಷಿ್ಷೕಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಈ ಗುಂಪಿನ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಪೆಲಟ್ಯ, ನೆಗಯರ್,
ರೆಫಾಯ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇವರು ಕಾದಾಡಿದರು. 43 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಂದಿ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಿಮೆಯೋನರು ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸಿಮೆಯೋನರು
ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದರೆ.

ರೂಬೇನನ ಸಂತತಿಯವರು

ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ. ಅವನು
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಕು್ಕಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ

ಉಪಪತಿ್ನಯೊಡನೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹಕು್ಕಗಳು
ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತವು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂಶಾವಳಿಯಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಸಾ್ಥನ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತ ಬಲಾಢ್ಯನಾದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಕುಲದಿಂದಲೇ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ
ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಹಕು್ಕಗಳು ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆತವು.

ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ,
ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.
4 ಇವರು ಯೋವೇಲನ ಸಂತತಿಯವರು: ಶೆಮಾಯನು
ಯೋವೇಲನ ಮಗ. ಗೋಗನು ಶೆಮಾಯನ ಮಗ. ಶಿಮಿ್ಮಯು
ಗೋಗನ ಮಗ. 5 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಮಗನು ಮೀಕ. ಮೀಕನ ಮಗ
ರೆವಾಯ. ರೆವಾಯನ ಮಗನು ಬಾಳ್ಮಯೊನ್. 6

ಬಾಳ್ಮಯೊನನ ಮಗನು ಬೇರ. ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಬೇರನನು್ನ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು;
ಬೇರನು ಅವನ ಸೆರೆಯಾಳಾದನು. ಬೇರನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ
ಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದನು.
7 ಯೋವೇಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಸಂತಾನಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ಅವನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಬೆಳ. 8 ಬೆಳನು ಆಜಾಜನ ಮಗ, ಆಜಾಜನು
ಶೆಮಯನ ಮಗ, ಶೆಮಯನು ಯೋವೇಲನ ಮಗನು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಬಾಳೆ್ಮಯೋನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಅರೋಯೇರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸಿದರು. 9 ಬೆಳನ ಜನರು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದನಕರುಗಳು ಇದು್ದದರಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 10 ಸೌಲನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳನ ಜನರು ಹಗಿ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
ಅವರ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಆ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಪೂವರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದರು.

ಗಾದನ ಸಂತತಿಯವರು
11 ರೂಬೇನ್ಯರು ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೇ ಗಾದನ
ಕುಲದವರು ವಾಸಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಾಷಾನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಾಲೆಖ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. 12 ಯೋವೇಲನೇ
ಬಾಷಾನಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನನು. ಇವನ ನಂತರ ಶಾಫಾಮ
ಪ್ರಧಾನನಾದನು. ಆಮೇಲೆ ಯನೆ್ನೖ ಪ್ರಧಾನನಾದನು. 13 ಅವರ
ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಮೀಕಾಯೇಲ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಶೆಬ, ಯೋರೈ, ಯಕಾ್ಕನ್,
ಜೀಯ ಮತು್ತ ಏಬೆರ್. 14 ಇವರು ಅಬೀಹೈಲನ
ಸಂತತಿಯವರು: ಅಬೀಹೈಲನು ಹೂರೀಯ ಮಗ. ಹೂರೀಯು
ಯಾರೋಹನ ಮಗ. ಯಾರೋಹನು ಗಿಲಾ್ಯದನ ಮಗ.
ಗಿಲಾ್ಯದನು ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗನು. ಮೀಕಾಯೇಲನು
ಯೆಷೀಷೈಯನ ಮಗನು. ಯೆಷೀಷೈ ಯೆಹೊ್ದೕವಿನ ಮಗನು.
ಯೆಹೊ್ದೕವಿಯು ಅಹೀಬೂಜನ ಮಗನು. 15 ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನ
ಮಗನು ಅಹೀಬೂಜನು. ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಗೂನೀಯ ಮಗನು.
ಅಹೀಬೂಜನು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದನು.
16 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು
ವಾಸಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಷಾನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಶಾರೋನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳ ಗಡಿಗಳವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು.
17 ಯೋತಾಮ ಮತು್ತ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರ
ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗಾದ್ಯರ ಸಂತಾನ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ಯೋತಾಮನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು.

ಶೂರರಾದ ಯುದ್ಧವೀರರು
18 ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಗಾದ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ

ಅಧರ್ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನಲವತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತು್ತ
ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಖಡ್ಗ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನೂ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು.
19 ಅವರು ಹಗಿ್ರೕಯರೊಂದಿಗೂ ಯೆಟೂರ್, ನಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ
ನೋದಾಬ್ ಊರಿನವರೊಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. 20

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 4:20 292 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 5:20
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ರೂಬೇನ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಗಾದ್ ಕುಲಗಳ ಯೋಧರು
ಯುದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳು, ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳು, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 22 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹಗಿ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಆ ಹಗಿ್ರೕಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲಗಳವರು ಸಹ ವಾಸಿಸಿದರು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ತನಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ವಾಸಮಾಡಿದರು.

23 ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದ ಜನರು ಬಾಷಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಿಂದಿಡಿದು ಬಾಳ್ಹೆಮೋರ್ನ್, ಸೆನೀರ್ ಮತು್ತ ಹೆಮೋರ್ನ್
ಪವರ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರ ಕುಲದ ಜನರು
ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತರಾದರು.

24 ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಫೆರ್,
ಇಷಿ್ಷೕ, ಎಲೀಯೇಲ್, ಅಜಿ್ರೕಯೇಲ್, ಯೆರೆಮೀಯ, ಹೋದವ್ಯ
ಮತು್ತ ಯೆಹಿ್ತೕಯೇಲ್, ಇವರೆಲಾ್ಲ ಬಲಾಢ್ಯರೂ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳೂ
ಆದ ವೀರರಾಗಿದ್ದರು. 25 ಆದರೆ ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಸೋಲಿಸಿದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಇವರು ಆರಾಧಿಸಿದರು.

26 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ಅಶೂ್ಯರದ ರಾಜನಾದ ಪೂಲ್
(ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರ್) ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅವರು ಬಂದು ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್
ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಲಹ, ಹಾಬೋರ್, ಹಾರ ಮತು್ತ
ಗೋಜಾನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೈದಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವರು.

ಲೇವಿಯ ಸಂತತಿಯವರು

ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆರಾರೀ.
2 ಕೆಹಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್,

ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
3 ಅಮಾ್ರಮನ ಮಕ್ಕಳು: ಆರೋನ, ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಮಿಯಾರ್ಮಳು.
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರ್. 4 ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನು ಫೀನೆಹಾಸ. ಫೀನೆಹಾಸನ
ಮಗನು ಅಬೀಷೂವ. 5 ಅಬೀಷೂವನ ಮಗನು ಬುಕಿ್ಕೕ.
ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕ. 6 ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗನು ಜೆರಹ್ಯ.
ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗನು ಮೆರಾಯೋತ್. 7 ಮೆರಾಯೋತನ ಮಗನು
ಅಮಯರ್. ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು ಅಹೀಟೂಬ. 8

ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ ಚಾದೋಕ. ಚಾದೋಕನ ಮಗ ಅಹೀಮಾಚ.
9 ಅಹೀಮಾಚನು ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ. ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು
ಯೋಹಾನಾನ. 10 ಯೋಹಾನಾನನ ಮಗನು ಅಜಯರ್.
(ಸೊಲೊಮೋನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಅಜಯರ್ನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.) 11 ಅಜಯರ್ನ
ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನ ತಂದೆ. 12

ಅಹೀಟೂಬನು ಚಾದೋಕನ ತಂದೆ. ಚಾದೋಕನು ಶಲೂ್ಲಮನ
ತಂದೆ. 13 ಶಲೂ್ಲಮನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ. ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಅಜಯರ್ನ ತಂದೆ. 14 ಅಜಯರ್ನು ಸೆರಾಯನ ತಂದೆ.
ಸೆರಾಯನು ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ ತಂದೆ.
15 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಸೆರೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಯೆಹೋಚಾದಾಕನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಒಯ್ಯಲು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.

ಲೇವಿಯ ಇತರ ಸಂತತಿಯವರು
16 ಲೇವಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ಮ್, ಕೆಹಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆರಾರೀ.
17 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
18 ಕೆಹಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
19 ಮೆರಾರಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮುಷೀ.

ಇತರ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ತಂದೆಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರನು್ನ ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
20 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಲಿಬಿ್ನೕಯು ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಮಗನು. ಲಿಬಿ್ನೕಯ ಮಗ ಯಹತ್. ಯಹತನ ಮಗ ಜಿಮ್ಮ. 21

ಜಿಮ್ಮನ ಮಗನು ಯೋವಾಹ. ಯೋವಾಹನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ.
ಜೆರಹನು ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನು. ಜೆರಹನ ಮಗನು ಯೆವತೆ್ರೖ.
22 ಕೆಹಾತನ ಸಂತತಿಯವರು: ಕೆಹಾತನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬ್.
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗ ಕೋರಹ. ಕೋರಹನ ಮಗನು ಅಸಿ್ಸೕರ್.
23 ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗನು ಎಲಾ್ಕನ. ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗನು
ಎಬಾ್ಯಸಾಫ್. ಎಬಾ್ಯಸಾಫನ ಮಗನು ಅಸಿ್ಸೕರ್. 24 ಅಸಿ್ಸೕರನ
ಮಗನು ತಹತ. ಊರೀಯೇಲ್ ತಹತನ ಮಗನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಊರೀಯೇಲನ ಮಗನು. ಸೌಲನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು.
25 ಎಲಾ್ಕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಮಾಸೈ ಮತು್ತ ಅಹೀಮೋತ್.
26 ಚೋಫೈ ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗನು. ನಹತನು ಚೋಫೈಯ ಮಗನು.
27 ನಹತನ ಮಗ ಎಲೀಯಾಬ್. ಯೆರೋಹಾಮನು
ಎಲೀಯಾಬನ ಮಗನು. ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನು ಎಲಾ್ಕನ.
ಸಮುವೇಲನು ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗನು. 28 ಸಮುವೇಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯೋವೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಯ.
29 ಮೆರಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೆರಾರೀಯ ಮಗ ಮಹಿ್ಲೕ;
ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಗನು ಲಿಬಿ್ನೕ. ಲಬಿ್ನೕಯ ಮಗ ಶಿಮಿ್ಮೕ; ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ
ಮಗ ಉಜ್ಜ; 30 ಉಜ್ಜನ ಮಗ ಶಿಮಾ್ಮ; ಶಿಮಾ್ಮನ ಮಗ
ಹಗಿ್ಗೕಯ. ಹಗಿ್ಗೕಯನ ಮಗ ಅಸಾಯ.

ದೇವಾಲಯದ ಗಾಯಕರು
31 ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು
ಗಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. 32 ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಹಾಡುವುದೇ
ಇವರ ದೇವರ ಸೇವೆಯಾಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ತನಕ ಇವರು
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು.

33 ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಮಾಡಿದ ತಂದೆಗಳ ಮತು್ತ ಅವರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಪಟಿ್ಟ:

ಕೆಹಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಗಾಯಕನಾದ ಹೇಮಾನ. ಇವನು
ಯೋವೇಲನ ಮಗ. ಯೋವೇಲನು ಸಮುವೇಲನ ಮಗ. 34

ಸಮುವೇಲನು ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎಲಾ್ಕನನು ಯೆರೋಹಾಮನ
ಮಗ. ಯೆರೋಹಾಮನು ಎಲೀಯೇಲನ ಮಗ. ಎಲೀಯೇಲನು
ತೋಹನ ಮಗ. 35 ತೋಹನು ಚೂಫನ ಮಗ. ಚೂಫನು
ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎಲಾ್ಕನನು ಮಹತನ ಮಗ. ಮಹತನು
ಅಮಾಸೈಯ ಮಗ. 36 ಅಮಾಸೈಯು ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ.
ಎಲಾ್ಕನನು ಯೋವೇಲನ ಮಗ. ಯೋವೇಲನು ಅಜಯರ್ನ
ಮಗ. ಅಜಯರ್ನು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ. 37 ಚೆಫನ್ಯನು ತಹತನ
ಮಗ. ತಹತನು ಅಸೀರನ ಮಗ. ಅಸೀರನು ಎಬಾ್ಯಸಾಫನ ಮಗ.
ಎಬಾ್ಯಸಾಫನು ಕೋರಹನ ಮಗ. 38 ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ
ಮಗ. ಇಚಾ್ಹರನು ಕೆಹಾತನ ಮಗ. ಕೆಹಾತನು ಲೇವಿಯ ಮಗ.
ಲೇವಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಗ.
39 ಹೇಮಾನನ ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರು ಆಸಾಫ್. ಇವನು
ಹೇಮಾನನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಸೇವೆಮಾಡಿದನು.
ಆಸಾಫನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನು. ಬೆರೆಕ್ಯನು ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ. 40

ಶಿಮ್ಮನು ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗ. ಮೀಕಾಯೇಲನು ಬಾಸೇಯನ
ಮಗ. ಬಾಸೇಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 41 ಮಲಿ್ಕೕಯನು
ಎತಿ್ನಯ ಮಗ. ಎತಿ್ನಯು ಜೆರಹನ ಮಗ. ಜೆರಹನು ಆದಾಯನ
ಮಗ. 42 ಆದಾಯನು ಏತಾನನ ಮಗ. ಏತಾನನು ಜಿಮ್ಮನ
ಮಗ. ಜಿಮ್ಮನು ಶಿಮಿ್ಮಯ ಮಗ. 43 ಶಿಮಿ್ಮಯು ಯಹತನ ಮಗ.
ಯಹತನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ. ಗೇಷೋರ್ಮನು ಲೇವಿಯ
ಮಗ.
44 ಮೆರಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವರು ಹೇಮಾನ ಮತು್ತ ಅಸಾಫನ
ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಇವರು ಹೇಮಾನನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಹಾಡುವ ಗಾಯಕರು. ಏತಾನನು ಕೀಷೀಯ ಮಗ. ಕೀಷೀಯು
ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗ. ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಲೂ್ಲಕನ ಮಗ. 45 ಮಲೂ್ಲಕನು
ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ. ಹಷಬ್ಯನು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ. ಅಮಚ್ಯನು
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 46 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ.
ಅಮಿ್ಚೕಯನು ಬಾನೀಯನ ಮಗ. ಬಾನೀಯನು ಶೆಮೆರನ ಮಗ.
47 ಶೆಮೆರನು ಮಹಿ್ಲೕಯನ ಮಗ. ಮಹಿ್ಲೕಯನು ಮೂಷೀಯ
ಮಗ. ಮೂಷೀಯು ಮೆರಾರಿಯ ಮಗ. ಮೆರಾರಿಯು ಲೇವಿಯ
ಮಗ.
48 ಹೇಮಾನ್ ಮತು್ತ ಆಸಾಫನ ಸಹೋದರರು

ಲೇವಿಕುಲದವರು. ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ಲೇವಿಯರೆಂದು
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಲೇವಿಯರು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವು ದೇವರ ನಿವಾಸವಾಗಿತು್ತ. 49

ಆದರೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
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ಮತು್ತ ಧೂಪಾಪರ್ಣೆಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಪವಪಿರ್ಸಲು
ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ
ನಿವಾಸದ ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರೇ
ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಆಚಾರವನು್ನ ಅವರೇ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರು
50 ಇವರು ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಆರೋನನ ಮಗ. ಫೀನೆಹಾಸನು ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ.
ಅಬೀಷೂವನು ಫೀನೆಹಾಸನ ಮಗ. 51 ಬುಕಿ್ಕೕಯು
ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯು ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯ
ಮಗನು ಜೆರಹಾ್ಯಹ. 52 ಮೆರಾಯೋತನು ಜೆರಹಾ್ಯಹನ ಮಗ.
ಅಮಯರ್ನು ಮೆರಾಯೋತನ ಮಗ. ಅಹೀಟೂಬನು
ಅಮಯರ್ನ ಮಗ. 53 ಚಾದೋಕ್ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ,
ಅಹಿಮಾಚನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ.

ಲೇವಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು
54 ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಸಿಸಿದರು.

ಅವರು ತಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಲು ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 55 ಅವರಿಗೆ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 56 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಊರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ
ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 57 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಬೊ್ರೕನು
ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿತು್ತ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳೂ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು: ಲಿಬ್ನ, ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟಮೋವ, ಹೀಲೆ್ಲೕನ್, ದೆಬೀರ್,
58 ಆಷಾನ್, ಜುತ್ತ ಮತು್ತ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
60 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಗಿಬೆಯೋನ್, ಗೆಬಾ,
ಅಲೆಮೆತ್ ಮತು್ತ ಅನಾತೋತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತವು.

ಒಟು್ಟ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೆಹಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

61 ಉಳಿದ ಕೆಹಾತ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.

62 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರಕಿದವು. ಇವು ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ ಬಾಷಾನ್
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಧರ್ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರೆತವು.

63 ಮೆರಾರೀ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರೆತವು. ಇವು ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ದೊರೆತವು. ಅವರು ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಚೀಟುಹಾಕಿದರು.

64 ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 65 ಅವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ,
ಸಿಮೆಯೋನ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಂದ ದೊರಕಿತು.
ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಲೇವಿಕುಲದ ಯಾವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಚೀಟುಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

66 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಕೆಹಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು. ಈ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಚೀಟುಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಯಿತು.
67 ಅವರಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಶೆಕೆಮ್
ಆಶ್ರಯನಗರವಾಗಿತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗೆಜೆರ್, 68 ಯೊಕೆ್ಮಯಾಮ್,
ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್, 69 ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಗತಿ್ರಮೊ್ಮೕನ್
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ಅವರಿಗೆ
ದೊರಕಿದವು. ಇವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇವೆ. 70

ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದವರು ಆನೇರ್ ಮತು್ತ ಬಿಳಾ್ಳಮ್ ಎಂಬ
ನಗರಗಳನು್ನ ಕೆಹಾತ್ ಸಂತಾನದ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವುಗಳೊಡನೆ ಹೊಲಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದವು.

ಇನಿ್ನತರ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ದೊರಕಿದು್ದ
71 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ

ಅಧರ್ಕುಲದವರಿಂದ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಲಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಷಾ್ಟರೋಟ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರೆತವು.

72 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಿಂದ
ಕೆದೆಷ್, ಬೆರತ್, ರಾಮೋತ್ ಮತು್ತ ಆನೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ
ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ ದೊರಕಿದವು.

74 ಇದಲ್ಲದೆ ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅಶೇರ್
ಕುಲದವರಿಂದ ಮಾಷಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್, ಹೂಕೋಕ್ ಮತು್ತ
ರೆಹೋಬ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರಕಿದವು.

76 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹಮೊ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರಿಂದ ದೊರಕಿದವು.

77 ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರೆಂದರೆ, ಮೆರಾರೀಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು.
ಅವರಿಗೆ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಂದ ರಿಮೊ್ಮೕನೋ ಮತು್ತ
ತಾಬೋರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರೆತವು.

78 ಮೆರಾರೀ ಸಂತತಿಯವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಚೆರ್,
ಯಹಚ, ಕೆದೇಮೋತ್ ಮತು್ತ ಮೇಫಾತ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

80 ಮೆರಾರೀ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಗಾದ್ ಸಂತತಿಯವರ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ರಾಮೋತ್, ಮಹನಯಿಮ್, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್
ಮತು್ತ ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಗಳೂ
ದೊರಕಿದವು.

ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಸಂತತಿಯವರು

ಇಸಾ್ಸಕಾರನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ತೋಲ,
ಪೂವ, ಯಾಶೂಬ್ ಮತು್ತ ಶಿಮೊ್ರೕನ್.
2 ತೋಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಉಜಿ್ಜೕ, ರೆಫಾಯ,

ಯೆರೀಯೇಲ್, ಯಹೆ್ಮೖ, ಇಬಾ್ಸಮ್ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ್.
ಇವರೆಲಾ್ಲ ಕುಲಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಇವರ
ಸಂತತಿಯವರೂ ರಣವೀರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂತತಿಯು
ವೃದಿ್ಧಯಾದ ಕಾರಣ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಕಾಲಾಳುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು.
3 ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗನು ಇಜ್ಯಹಾ್ಯಹ. ಇಜ್ಯಹಾ್ಯಹನ ಮಕ್ಕಳು:
ಮೀಕಾಯೇಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಯೋವೇಲ್ ಮತು್ತ ಇಷಿ್ಷೕಯ. ಈ
ಐದು ಮಂದಿಯೂ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. 4

ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಲಿ್ಲ ಮೂವತಾ್ತರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಸಮಥರ್ರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಅನೇಕ
ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಕುಲವು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ.
5 ಸಂತಾನದ ಚರಿತೆ್ರಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಯುದ್ಧವೀರರು ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು
6 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬೆಳ,
ಬೆಕೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆದೀಯಯೇಲ್.
7 ಬೆಳನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಯೆರೀಮೋತ್ ಮತು್ತ
ಈರೀ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧವೀರರು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ
ಮೂವತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ.
8 ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಜೆಮೀರ, ಯೋವಾಷ್,
ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಒಮಿ್ರ, ಯೆರೀಮೋತ್,
ಅಬೀಯ, ಅನಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಅಲೆಮೆತ್. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಬೆಕೆರನ
ಮಕ್ಕಳು. 9 ಅವರ ಕುಲಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳು
ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
10 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಮಗನು ಬಿಲಾ್ಹನ್. ಇವನ ಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆಯೂಷ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಏಹೂದ್, ಕೆನಾನ್,
ಜೇತಾನ್, ತಾಷೀರ್ಷ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಷೆಹರ್. 11

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 6:50 294 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 7:11
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ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಹದಿನೇಳು
ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
12 ಶುಪಿ್ಪೕಮರು ಮತು್ತ ಹುಪಿ್ಪೕಮರು ಈರನ
ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಹುಶೀಮನು ಅಹೇರನ ಮಗ.

ನಫಾ್ತಲಿಯ ಸಂತತಿಯವರು
13 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಹಚಿಯೇಲ್, ಗೂನೀ,
ಯೇಚೆರ್ ಮತು್ತ ಶಲೂ್ಲಮ್. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂತತಿಯವರು.

ಮನಸೆ್ಸ ಸಂತತಿಯವರು
14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಸಂತತಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಅವನ ಅರಾಮ್ಯದ ದಾಸಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ ಅಷಿ್ರೕಯೇಲ್;
ಅವರಿಗೆ ಮಾಕೀರ್ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಇವನು
ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂದೆ. 15 ಮಾಕೀರನು ಹುಪಿ್ಪೕಮನ ಮತು್ತ
ಶುಪಿ್ಪೕಮನ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಆಕೆಯ
ಹೆಸರು ಮಾಕ. ಗಿಲಾ್ಯದನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಸರು ಚೆಲೋಫಾದ್.
ಇವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟಿ್ಟದವು. 16 ಮಾಕೀರನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಾಕಳು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಪೆರೆಷ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು
ಶೆರೆಷ್. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಊಲಾಮ್ ಮತು್ತ
ರೆಕೆಮ್.
17 ಊಲಾಮನ ಮಗನು ಬೆದಾನ್.
ಇವರೆಲಾ್ಲ ಗಿಲಾ್ಯದನ ಸಂತತಿಯವರು: ಗಿಲಾ್ಯದನು ಮಾಕೀರನ
ಮಗ. ಮಾಕೀರನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ. 18 ಮಾಕೀರನ ತಂಗಿ
ಹಮೊ್ಮೕಲೆಕೆತಳಿಗೆ ಈಜೊ್ಡೕದ್, ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಮಹ್ಲ
ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
19 ಶೆಮೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಹಾ್ಯನ್, ಶೆಕೆಮ್, ಲಕಿ್ಹೕ
ಮತು್ತ ಅನೀಯಾಮ್.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು
20 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು: ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮಗನು
ಶೂತೆಲಹ. ಶೂತೆಲಹನ ಮಗನು ಬೆರೆದ್; ಬೆರೆದನ ಮಗನು
ತಹತ್. ತಹತನ ಮಗನು ಎಲಾ್ಲದ. ಎಲಾ್ಲದನ ಮಗನು ತಹತ್.
21 ತಹತನ ಮಗನು ಜಾಬಾದ್ ಮತು್ತ ಜಾಬಾದನ ಮಕ್ಕಳು
ಶೂತೆಲಹ, ಎಜೆರ್, ಎಲಾ್ಲದ್ ಎಂಬುವರು.
ಗತ್ ನಗರದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಎಜೆರನನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲದನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಜೆರನು ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲದನು ಗತ್ ಊರಿನವರ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗಿದ್ದರು. 22 ಎಜೆರನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲದನ ತಂದೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ
ತನಕ ಅವನು ಗೋಳಾಡಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲಾ್ಲ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. 23 ಅನಂತರ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ದುಘರ್ಟನೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ
“ಬೆರೀಯ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 24 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಮಗಳ
ಹೆಸರು ಶೇರ. ಅವಳು ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ
ಮೇಲಿನ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಉಜೆ್ಜೕನ್ಶೇರ
ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಉಜೆ್ಜೕನ್ಶೇರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದಳು.
25 ರೆಫಹನು ಬೆರೀಯನ ಮಗನು. ರೆಫಹನ ಮಗನು ರೆಷೆಫ್.
ರೆಷೆಫನ ಮಗನು ತೆಲಹ. ತೆಲಹನ ಮಗನು ತಹನ್. 26

ಲದಾ್ದನನು ತಹನನ ಮಗ. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನು ಲದಾ್ದನನ ಮಗ.
ಎಲೀಷಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ. 27 ನೋನನು
ಎಲೀಷಾಮನ ಮಗ. ಯೆಹೋಶುವನು ನೋನನ ಮಗ.
28 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತತಿಯವರು ವಾಸಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು

ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು;
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಾರಾನ್; ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು; ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು, ಅಯಾ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು; 29 ಮನಸೆ್ಸಯ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಊರುಗಳಾದ ಬೇತಾ್ಷನ್, ತಾನಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ದೋರ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳು. ಯೋಸೇಫನ
ಸಂತತಿಯವರು ಈ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಯೋಸೇಫನು
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.

ಆಶೇರನ ಸಂತತಿಯವರು
30 ಆಶೇರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಇಮ್ನ, ಇಷ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ
ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ. ಅವರ ತಂಗಿ ಸೆರಹ.

31 ಬೆರೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನು ಬಿಜೈರ್ತನ ತಂದೆ.
32 ಹೆಬೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯಫೆ್ಲೕಟ್,
ಶೋಮೇರ್, ಹೋತಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವರ ತಂಗಿ ಶೂವ.
33 ಯಫೆ್ಲೕಟನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಪಾಸಾಕ್,
ಬಿಮಾ್ಹಲ್ ಮತು್ತ ಅಶಾ್ವತ್.
34 ಶೆಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಹೀ, ರೊಹ್ಗ, ಹುಬ್ಬ
ಮತು್ತ ಅರಾಮ್.
35 ಶೆಮೆರನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೆಲೆಮ್. ಇವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಚೋಫಹ, ಇಮ್ನ, ಶೇಲೆಷ್ ಮತು್ತ ಆಮಾಲ್.
36 ಚೋಫಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಸೂಹ,
ಹನೆರ್ಫೆರ್, ಶೂಗಾಲ್, ಬೇರೀ, ಇಮ್ರ, 37 ಬೆಚೆರ್, ಹೋದ್,
ಶಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಷ, ಇತಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಬೇರ.
38 ಯೆತೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆಫುನೆ್ನ, ಪಿಸ್ಪ
ಮತು್ತ ಅರಾ.
39 ಉಲ್ಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಆರಹ, ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್
ಮತು್ತ ರಿಚ್ಯ.
40 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೇರನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ

ಕುಲಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೈನಿಕರೂ ನಾಯಕರುಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತಾ್ತರು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಮೊದಲನೆ ಮಗನು ಬೆಳ; ಎರಡನೆಯ
ಮಗನು ಅಷೆ್ಬೕಲ್; ಮೂರನೆಯ ಮಗನು ಅಹ್ರಹ; 2

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗನು ನೋಹ; ಮತು್ತ ಐದನೆಯ ಮಗನು
ರಾಫ.
3 ಬೆಳನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅದಾ್ದರ್, ಗೇರ, ಅಬೀಹೂದ್,
4 ಅಬೀಷೂವ, ನಾಮಾನ್, ಅಹೋಹ, ಗೇರ ಶೆಫೂಫಾನ್
ಮತು್ತ ಹೂರಾಮ್.
6 ಇವರು ಏಹೂದನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರು ಗೆಬ ಗೋತ್ರಗಳ
ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನು್ನ ಇವರ ಮನೆಗಳಿಂದ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಮಾನಹತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಹೂದನ ಸಂತತಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ನಾಮಾನ್, ಅಹೀಯ
ಮತು್ತ ಗೇರ. ಗೇರನು ಉಚ್ಚನ ಮತು್ತ ಅಹೀಹುದನ ತಂದೆ.
8 ಶಹರಯಿಮನು ಮೋವಾಬಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ
ಹೂಷೀಮ್ ಮತು್ತ ಬಾರ ಎಂಬವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 9 ಶಹರಯಿಮನಿಗೆ
ಯೋವಾಬ್, ಚೆಬ್ಯ, ಮೇಷ, ಮಲಾ್ಕಮ್, ಯೆಯೂಚ್, ಸಾಕ್ಯ
ಮತು್ತ ವಿಮರ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಹೋದೆಷಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಲ
ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. 11 ಶಹರಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಹೂಷೀಮಳಿಗೆ
ಅಬೀಟೂಬ್ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಛಲ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
12 ಎಲಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಬೆರ್, ಮಿಷಾ್ಬಮ್,
ಶೆಮೆದ್, ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ ಶಮ. ಶೆಮೆದನು ಓನೋ ಮತು್ತ
ಲೋದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಊರುಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅಯಾ್ಯಲೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ ಶಮ ಕುಲ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರು ಗತ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.
14 ಬೆರೀಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಹೊ್ಯೕ, ಶಾಷಕ್,
ಯೆರೇಮೋತ್, ಜೆಬದ್ಯ, 15 ಅರಾದ್, ಎದೆರ್, 16

ಮಿಕಾಯೇಲ್, ಇಷ್ಪ ಮತು್ತ ಯೋಹ. 17 ಎಲಾ್ಪಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಜೆಬದ್ಯ, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಹಿಜಿ್ಕೕ,
ಹೆಬೆರ್, 18 ಇಷೆ್ಮರೈ, ಇಜಿ್ಲೕಯ ಮತು್ತ ಯೋಬಾಬ್.
19 ಶಿಮಿ್ಮಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯಾಕೀಮ್, ಜಿಕಿ್ರೕ,
ಜಬಿ್ದೕ. 20 ಎಲೀಗೇನೈ, ಚಿಲೆ್ಲತೈ, ಎಲೀಯೇಲ್, 21 ಅದಾಯ,
ಬೆರಾಯ ಮತು್ತ ಶಿಮಾ್ರತ್.
22 ಶಾಷಕನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಇಷಾ್ಪನ್, ಏಬೆರ್,
ಎಲೀಯೇಲ್. 23 ಅಬೊ್ದೕನ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಹಾನಾನ್, 24 ಹನನ್ಯ,
ಏಲಾಮ್, ಅನೆತೋತೀಯ, 25 ಇಪೆ್ದಯಾಹ ಮತು್ತ
ಪೆನೂವೇಲ್.
26 ಯೆರೋಹಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಶಂಷೆರೈ,
ಶೆಹಯರ್, ಅತಲ್ಯ, 27 ಯಾರೆಷ್ಯ, ಏಲೀಯ ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕ.

28 ಈ ಜನರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ
ಗೋತ್ರ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ನಾಯಕರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

29 ಯೆಗೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಇವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಗೂವೇಲನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಕ. 30

ಯೆಗೂವೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನ. ಅವನ ಇತರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಬಾಳ್, ನಾದಾಬ್,

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 7:12 295 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 8:30
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31 ಗೇದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ, ಜೆಕೆರ್ ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 32

ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿಮಾಹನ ತಂದೆ. ಇವರೂ ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
33 ನೇರನು ಕೀಷನ ತಂದೆ. ಕೀಷನು ಸೌಲನ ತಂದೆ. ಸೌಲನು
ಯೋನಾತಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ, ಅಬೀನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಎಷಾ್ಬಳರ
ತಂದೆ.
34 ಯೋನಾತಾನನ ಮಗ ಮೆರೀಬಾ್ಬಳ್. ಮೆರೀಬಾ್ಬಳನು ಮೀಕನ
ತಂದೆ.
35 ಮೀಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್,
ತರೇಯ ಮತು್ತ ಅಹಾಜ್.
36 ಅಹಾಜನು ಯೆಹೋವದಾ್ದಹನ ತಂದೆ. ಯೆಹೋವದಾ್ದಹನು
ಅಲೆಮೆತನ, ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಮತು್ತ ಜಿಮಿ್ರೕಯ ತಂದೆ. ಜಿಮಿ್ರೕಯು
ಮೋಚನ ತಂದೆ. 37 ಮೋಚನು ಬಿನ್ನನ ತಂದೆ. ರಾಫನು ಬಿನ್ನನ
ಮಗ. ಎಲಾ್ಲಸನು ರಾಫನ ಮಗ. ಆಚೇಲನು ಎಲಾ್ಲಸನ ಮಗ.
38 ಆಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್,
ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಹಾನಾನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಚೇಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
39 ಆಚೇಲನ ತಮ್ಮನಾದ ಏಷೆಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಊಲಾಮನು ಏಷೆಕನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗ; ಯೆಯೂಷನು ಏಷೆಕನ
ಎರಡನೆಯ ಮಗನು; ಮೂರನೆಯವನು ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 40

ಊಲಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ರಣವೀರರು;
ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರು.
ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಗಂಡುಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರಿಗೆ ಒಟು್ಟ ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಗಂಡುಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

ಇವರೆಲಾ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಸಂತತಿಯವರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಎಲಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರವರ ವಂಶಾವಳಿ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಈ ವಂಶಾವಳಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು

ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಇಂಥ ಸಿ್ಥತಿ ಬಂದೊದಗಿತು. 2 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದು ತಮ್ಮ
ಸ್ವನಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದವರಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲರು, ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವಕರು.

3 ಯೆಹೂದ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ
ಗೋತ್ರದವರಾದ ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರು ಯಾರೆಂದರೆ:

4 ಊತೆ್ಯ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ, ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನು ಒಮಿ್ರಯ
ಮಗ, ಒಮಿ್ರಯು ಇಮಿ್ರಯ ಮಗ, ಇಮಿ್ರಯು ಬಾನೀಯ ಮಗ,
ಬಾನೀಯು ಪೆರೆಚನ ಸಂತತಿಯವನು, ಪೆರೆಚನು ಯೆಹೂದನ
ಮಗ.
5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಶೇಲಾಹದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಾದ ಅಸಾಯನು. ಅಸಾಯನಿಗೂ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
6 ಜೆರಹಳ ಸಂತತಿಯ ಯೆಯೂವೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ
ಆರುನೂರ ತೊಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದರು.
7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಗೋತ್ರದವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗನಾದ ಸಲೂ್ಲ. ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು
ಹೋದವ್ಯನ ಮಗ. ಹೋದವ್ಯನು ಹಸೆ್ಸನುವಾಹನ ಮಗ. 8

ಇಬೆ್ನಯಾಹನು ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗ. ಏಲಾನು ಉಜಿ್ಜೕಯ
ಮಗ. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಮತು್ತ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು
ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗ. ಶೆಫಟ್ಯನು ರೆಯೂವೇಲನ ಮಗ.
ರೆಯೂವೇಲನು ಇಬಿ್ನಯಾಹನ ಮಗ. 9 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲಚರಿತೆ್ರಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಭೈನೂರ ಐವತಾ್ತರು ಮಂದಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಯಾಜಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೆದಾಯ, ಯೆಹೋಯಾರೀಬ್, ಯಾಕೀನ್ ಮತು್ತ 11

ಅಜಯರ್. ಅಜಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ; ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗ; ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ;
ಚಾದೋಕನು ಮೆರಾಯೋತನ ಮಗ; ಮೆರಾಯೋತನು
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ. ಅಹೀಟೂಬನು ದೇವಾಲಯದ ಒಬ್ಬ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. 12 ಇವರಲ್ಲದೆ, ಯೆರೋಹಾಮನ
ಮಗನಾದ ಅದಾಯನು ಸಹ ಇದ್ದನು. ಯೆರೋಹಾಮನು
ಪಶೂ್ಹರನ ಮಗ; ಪಶೂ್ಹರನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ; ಇವರಲ್ಲದೆ,
ಅದೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಸೈ ಸಹ ಇದ್ದನು. ಅದೀಯೇಲನು

ಯಹೆ್ಜೕರನ ಮಗ. ಯಹೆ್ಜೕರನು ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗ.
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕಮೋತನ ಮಗ. ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕಮೋತನು
ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ.
13 ಒಟು್ಟ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ
ಯಾಜಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಇವರು ಹೊತು್ತ ಕೊಂಡಿದ್ದರು.
14 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಜನರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗನಾದ ಶೆಮಾಯ. ಹಷೂ್ಷಬನು
ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನ ಮಗ. ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ. ಹಷಬ್ಯನು
ಮೆರಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವನು. 15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ
ಇತರರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬಕ್ಬಕ್ಕರ್, ಹೆರೆಷ್, ಗಾಲಾಲ್ ಮತು್ತ
ಮತ್ತನ್ಯ. ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನ ಮಗ. ಮೀಕನು ಜಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ.
ಜಿಕಿ್ರೕಯು ಆಸಾಫನ ಮಗ. 16 ಓಬದ್ಯನು ಶೆಮಾಯನ ಮಗ.
ಶೆಮಾಯನು ಗಾಲಾಲನ ಮಗ. ಗಾಲಾಲನು ಯೆದೂತೂನನ
ಮಗ. ಆಸನ ಮಗನಾದ ಬೆರೆಕ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಸನು ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ. ಎಲಾ್ಕನನು ನೆಟೋಫ
ಜನರ ಸಮೀಪದ ಗಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
17 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಹೀಮಾನ್
ಮತು್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಅವರ
ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. 18 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ರಾಜನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರು. 19 ಶಲೂ್ಲಮನು ಕೋರೇಯ ಮಗನು. ಕೋರೇಯ
ಎಬಾ್ಯಸಾಫನ ಮಗನು. ಎಬಾ್ಯಸಾಫನು ಕೋರಹನ ಮಗನು.
ಶಲೂ್ಲಮನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಹನ ಸಂತತಿಯವರು. ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಾಯುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆ ಇವರದಾಗಿತು್ತ. ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಪಾಳೆಯದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರವನು್ನ
ಕಾಯುವುದು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಉದೊ್ಯೕಗವಾಗಿತು್ತ. 20 ಹಿಂದೆ
ಫೀನೆಹಾಸನು ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಫೀನೆಹಾಸನು
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ. ದೇವರು ಫೀನೆಹಾಸನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 21

ಮೆಷಲೆಮೆ್ಯನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು.
22 ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರದ

ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ. ದಾವೀದನೂ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಾದ ಸಮುವೇಲನೂ ಇವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 23 ಅವರೂ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರೂ ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರದ ದಾ್ವರಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. 24

ಅದಕೆ್ಕ ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 25 ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರ
ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಏಳು ದಿವಸದ
ಕತರ್ವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಲೇವಿಕುಲದ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಎಲಾ್ಲ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಗೆ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ
ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 27 ಅವರು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಾವಲು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

28 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ ತರುವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಮರದ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಗೂ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದು್ದ ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಧೂಪ
ಮತು್ತ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 30

ಯಾಜಕರ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ
ತೈಲಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

31 ಮತಿ್ತತ್ಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನು ಶಲೂ್ಲಮನ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗ. ಶಲೂ್ಲಮನು ಕೋರಹನ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. 32

ಕೋರಹನ ಕುಲದ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿವಸ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಇಡುವ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಯಾರಿಸುವ
ಕೆಲಸವಿತು್ತ.

33 ಗಾಯಕರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ
ಲೇವಿಯರು ದೇವಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ
ದೇವಾಲಯದ ಹಗಲಿರುಳಿನ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆ
ಇವರದಾಗಿತು್ತ.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 8:31 296 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 9:33
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34 ಈ ಲೇವಿಯರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರ ಕುಟುಂಬ
ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದರು.

ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ ವಂಶಾವಳಿ
35 ಯೆಯೂವೇಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಯೆಯೂವೇಲನು
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಯೂವೇಲನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಕ. 36 ಯೆಯೂವೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನ. ಅವನ ಇತರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
37 ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಬಾಳ್, ನೇರ್, ನಾದಾಬ್, ಗೆದೋರ್,
ಅಹೊ್ಯ, ಜಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 38 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು
ಶಿಮಾಮನ ತಂದೆ. ಯೆಯೂವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
39 ನೇರನು ಕೀಷನ ತಂದೆ. ಕೀಷನು ಸೌಲನ ತಂದೆ. ಸೌಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೋನಾತಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ,
ಅಬೀನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಎಷಾ್ಬಳ್.
40 ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಮೆರೀಬಾ್ಬಳನು ಮೀಕನ ತಂದೆ.
41 ಮೀಕನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್,
ತಹೆ್ರೕಯ ಮತು್ತ ಆಹಾಜ್. 42 ಆಹಾಜನು ಯಗಾ್ರಹನ ತಂದೆ.
ಯಗಾ್ರಹನು ಜಾರಹನ ತಂದೆ. ಜಾರಹನು ಆಲೆಮೆತ್, ಅಜಾ್ಮವೆತ್
ಮತು್ತ ಜಿಮಿ್ರೕ ಇವರ ತಂದೆ. ಜಿಮಿ್ರೕಯು ಮೋಚನ ತಂದೆ. 43

ಮೋಚನು ಬಿನ್ನನ ತಂದೆ. ರೆಫಾಯನು ಬಿನ್ನನ ಮಗ. ಎಲಾ್ಲಸನು
ರೆಫಾಯನ ಮಗ. ಆಚೇಲನು ಎಲಾ್ಲಸನ ಮಗ.
44 ಆಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್,
ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಹಾನಾನ್.

ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ ಮರಣ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ

ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತರಾದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನನು್ನ
ಬೆನ್ನಟು್ಟತಾ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಯೋನಾತಾನನನೂ್ನ ಅಬೀನಾದಾಬನನೂ್ನ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ
ಕೊಂದರು. 3 ಸೌಲನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧವು ಬಹು ಘೋರವಾಗಿ
ನಡೆಯಿತು. ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸೌಲನ ಕಡೆಗೆ
ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಹೊಡೆದು ಅವನನು್ನ ಗಾಯಪಡಿಸಿದರು.

4 ಆಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದುಹಾಕು. ಆಗ ಪರದೇಶಿಯರು ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

ಆದರೆ ಅವನ ಆಯುಧಹೊರುವವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ;
ಸೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ಹೆದರಿದನು. ಆಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ
ಖಡ್ಗದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. 5 ಅವನ ಆಯುಧ
ಹೊರುವವನು ಸೌಲನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಹೀಗೆ ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸತ್ತರು.

7 ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ವೈರಿಗಳಿಂದ
ಓಡಿಸಲ್ಪಡುವದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅರಸನಾದ ಸೌಲನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆಗ ಅವರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಿಸಿದರು.

8 ಮರುದಿವಸ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೆಣಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಲು ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಸೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶರೀರಗಳು ದೊರಕಿದವು.
9 ಸೌಲನ ಶರೀರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು
ದೋಚಿಕೊಂಡರು; ಅವನ ತಲೆಯನೂ್ನ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಅವರ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 10

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಸೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ದಾಗೋನನ ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ತೂಗುಹಾಕಿದರು.

11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನಿಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12 ಆಗ ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ರಣವೀರರು
ಹೊರಟು ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ
ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ತಂದರು. ಆ ರಣವೀರರು ಸೌಲನ ಮತು್ತ

ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಏಳು ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ಅವರು ಶೋಕಿಸಿದರು.

13 ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು. 14 ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಬದಲಾಗಿ
ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಯೆಹೋವನು ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸೌಲನಿಂದ ತೆಗೆದು ಇಷಯನ ಮಗನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾದನು

ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು. 2 ಹಿಂದೆ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಆಗ ಸೌಲನು

ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಾಯಕನಾಗಿದೆ್ದ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ದಾವೀದನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಲಕನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು
ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನಲ್ಲವೆ ಅಂದರು.

3 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನವಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಸಮುವೇಲನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದನು.

ದಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು
4 ದಾವೀದನೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು.

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಬೂಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ, 5 “ನೀನು
ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಚೀಯೋನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ದಾವೀದನ ನಗರವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

6 “ಯೆಬೂಸಿಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವವನೇ ನನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗುವನು” ಎಂದು
ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದಾಗ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು
ಯೆಬೂಸಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಗಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯಾದನು.

7 ದಾವೀದನು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ತನಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನಗರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. 8

ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ದಾವೀದನು ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಕೋಟೆಯವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯೋವಾಬನು ಪಟ್ಟಣದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 9 ದಾವೀದನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ
ಬಲಶಾಲಿಯಾದನು. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

ಮೂರು ಮಂದಿ ವೀರರು
10 ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ

ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠರಾದರು. ಅವರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅವನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯಿತು.

11 ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಹೆಕೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮನು. ಇವನು ರಥಾಶ್ವಗಳ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು; ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮುನೂ್ನರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಕೊಂದಿದ್ದನು.

12 ಎರಡನೆಯವನು, ಅಹೋಹ್ಯನಾದ ದೋದೋವನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ. ಇವನು ಮೂರು ಮಂದಿ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. 13 ಪಸ್ಥಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇವನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬಾಲಿರ್ಯ ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು್ತ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎದುರಿನಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಓಡಿದರು. 14 ಆದರೆ ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಆ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಕಾದಾಡಿದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು. ಆ ದಿವಸ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 9:34 297 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 11:14
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15 ಒಂದು ಸಲ ದಾವೀದನು ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಗವಿಯೊಳಗಿದಾ್ದಗ,
ರೆಫಾಯಿಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪಾಳೆಯಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ
ತೆವಳಿಕೊಂಡೇ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

16 ಇನೊ್ನಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ಕೋಟೆಯೊಳಗಿದ್ದನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲತು್ತ. 17 ದಾಹಗೊಂಡಿದ್ದ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಊರಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿ,
“ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ನಗರದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾವಿಯಿಂದ
ಯಾರಾದರೂ ನೀರು ತಂದುಕೊಡುವುದಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು”
ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಆಗ ಆ ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತಾ್ತ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಬಾಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಆ ನೀರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹೊಯಿದುಬಿಟ್ಟನು. 19 “ದೇವರೇ, ನಾನು ಈ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಾರೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ ಕೊಡಲು
ಹೆದರದೆ ನೀರನು್ನ ತಂದವರ ರಕ್ತವಿದು” ಎಂದು ದಾವೀದನು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಈ ಮೂರು
ಮಂದಿ ವೀರರು ಮಾಡಿದರು.

ಇತರ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು
20 ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಬೆ್ಷೖಯು ಬೇರೆ ಮೂರು ಮಂದಿ

ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಷೆ್ಟೕ
ಇವನೂ ಪ್ರಖಾ್ಯತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯಿಂದ
ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಹತಮಾಡಿದನು. 21 ಅಬೆ್ಷೖಯು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ರಣವೀರರಿಗಿಂತಲೂ ಎರಡರಷು್ಟ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾದನು.

22 ಬೆನಾಯನು ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗ. ಇವನು
ಕಬ್ಜಯೇಲಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ಇವನು ತುಂಬಾ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮೋವಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳನು್ನ ಇವನು ಕೊಂದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ಹಿಮ
ಸುರಿಯುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸಿಂಹವನು್ನ ಒಬ್ಬನೇ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 23 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ
ಮಹಾಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನನು್ನ ಬೆನಾಯನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು
ಏಳೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯು
ದೊಡ್ಡ ಕಂಬದಂತೆ ಇತು್ತ. ಬೆನಾಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಣೆ್ಣಮಾತ್ರ
ಇತು್ತ. ಬೆನಾಯನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಈಟಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದನು.
24 ಇಂಥಾ ಅನೇಕ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋಯಾದನ
ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ
ವೀರರಂತೆಯೇ ಇವನೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. 25 ಬೆನಾಯನು
ಮೂವತು್ತ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಇವನು ಆ ಮೂವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದಾವೀದನು ಇವನನು್ನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರು
26 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಸಾಹೇಲನು;
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ ದೋದೋವಿನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಖನಾನನು;
27 ಹರೋರಿನವನಾದ ಶಮೊ್ಮೕತನು; ಪೆಲೋನ್ಯನಾದ ಹೆಲೆಚನು;
28 ತೆಕೋವದವನಾದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗನಾದ ಈರ;
ಅನತೋತಿನವನಾದ ಅಬೀಯೇಜರನು;
29 ಹುಷತ್ಯನಾದ ಸಿಬೆ್ಕ್ಯ,
ಅಹೋಹಿನವನಾದ ಈಲೈ;
30 ನೆಟೋಫದ ಮಹರೈ,
ನೆಟೋಫದ ಬಾಣನ ಮಗನಾದ ಹೇಲೆದನು.
31 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಬಂದ ರೀಬೈಯ
ಮಗನಾದ ಈತೈ;
ಪಿರಾತೋನ್ಯನಾದ ಬೆನಾಯನು,
32 ನಹಲೇಗಾಷಿನವನಾದ ಹೂರೈ;
ಅರಾಬಾ ತಗಿ್ಗನವನಾದ ಅಬೀಯೇಲ;
33 ಬಹರೂಮ್ಯನಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ;
ಶಾಲೊ್ಬೕನ್ಯನಾದ ಎಲೆಯಖ್ಬ;
34 ಗಿಜೋನ್ಯನಾದ ಹಾಷೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು;
ಹರಾಯರ್ನಾದ ಶಾಗಿಯ ಮಗ ಯೋನಾತಾನ;
35 ಹರಾಯರ್ನಾದ ಶಾಕಾರನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಯಾಮ್;
ಊರನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಫಲ್;

36 ಮೆಕೆರಾತ್ಯನಾದ ಹೇಫೆರನು;
ಪೆಲೋನ್ಯನಾದ ಅಹೀಯ;
37 ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ;
ಎಜೆ್ಬೖಯ ಮಗನಾದ ನಾರೈ;
38 ನಾತಾನನ ಸಹೋದರನಾದ ಯೋವೇಲ;
ಹಗಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಮಿಬಾ್ಹರ್;
39 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಚೆಲೆಕ;
ಬೇರೋತ್ ಊರಿನವನಾದ ನಹರೈ; (ಇವನು ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನ ಆಯುಧವಾಹಕನಾಗಿದ್ದನು)
40 ಇತಿ್ರೕಯನಾದ ಈರ;
ಇತಿ್ರೕಯನಾದ ಗಾರೇಬ;
41 ಹಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಊರೀಯ;
ಅಹೆ್ಲೖಯ ಮಗನಾದ ಜಾಬಾದ್;
42 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಶೀಜನ ಮಗನಾದ ಅದೀನ (ಇವನು
ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು);
43 ಮಾಕನ ಮಗನಾದ ಹಾನಾನ್;
ಮೆತನದವನಾದ ಯೋಷಾಫಾಟನು;
44 ಅಷೆ್ಯರಾತ್ಯನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು;
ಅರೋಯೇರಿನವನಾದ ಹೋತಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು; ಶಾಮಾ
ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್;
45 ಶಿಮಿ್ರಯ ಮಗನಾದ ಎದೀಗಯೇಲ;
ಎದೀಗಯೇಲನ ತಮ್ಮನೂ ತೀಚೀಯನೂ ಆದ ಯೋಹ;
46 ಮಹವೀಯನಾದ ಎಲೀಯೇಲ;
ಎಲಾ್ನಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಯೆರೀಬೈ ಮತು್ತ ಯೋಷವ್ಯನು;
ಮೋವಾಬ್ಯನಾದ ಇತ್ಮ;
47 ಎಲೀಯೇಲ್, ಓಬೇದ್, ಮೆಚೋಬಾಯನಾದ
ಯಾಸೀಯೇಲ್.

ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು

ದಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಕೆಲವು
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಬಂದು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಸೌಲನಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವರು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ನೆರವಾದರು. 2 ಇವರು ತಮ್ಮ
ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳನೂ್ನ
ಕವಣೆಗಳಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ
ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವನಾದ ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದವರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಇಂತಿವೆ:

3 ಅವರ ನಾಯಕರು ಅಹೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಯೋವಾಷ್
(ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಗಿಬೆಯದವನಾದ ಹಷೆ್ಷಮಾಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು);
ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಯೆಜೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಪೆಲೆಟ;
ಅನತೋತ್ ಊರಿನವರಾದ ಬೆರಾಕಾ ಮತು್ತ ಯೇಹು. 4

ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವನಾದ ಇಷಾ್ಮಯನು. (ಇವನು ಮೂರು
ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ
ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.) ಯೆರೆಮೀಯ, ಯಹಜೀಯೇಲ್,
ಯೋಹಾನಾನ್ ಮತು್ತ ಯೋಜಾಬಾದ್. ಇವರೆಲಾ್ಲ
ಗೆದೆರಾಯರು, 5 ಹರೀಫ್ಯದವರಾದ ಎಲೂ್ಲಜೈ, ಏಯೆರೀಮೋತ್,
ಬೆಯಲ್ಯ, ಶೆಮಯರ್ ಮತು್ತ ಶೆಫಟ್ಯ. 6 ಕೋರಹನ
ಗೋತ್ರದವರಾದ ಎಲಾ್ಕನ, ಇಷಿ್ಷೕಯ, ಅಜರೇಲ್, ಯೋವೆಜೆರ್
ಮತು್ತ ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮ. 7 ಗೆದೋರ್ ಊರಿನವನಾದ
ಯೆರೋಹಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋವೇಲ ಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯ.

ಗಾದ್ಯರು
8 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಗಾದ್ ಕುಲದ ಕೆಲವರು

ದಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನುರಿತ
ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈಟಿ ಬಜಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತರು; ಸಿಂಹಗಳಂತೆ
ಕೂ್ರರಿಗಳು; ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಯ ತರಹ ವೇಗವಾಗಿ
ಓಡಬಲ್ಲವರು.

9 ಗಾದ್ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಏಜೆರ; ಎರಡನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಓಬದ್ಯ; ಎಲೀಯಾಬನು ಮೂರನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ; 10 ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿ ಮಷ್ಮನ್ನ; ಐದನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೆರೆಮೀಯ; 11

ಆರನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತೆ್ತೖ; ಏಳನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲೀಯೇಲ; 12

ಎಂಟನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಹಾನಾನ; ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ
ಎಲಾ್ಜಬಾದ; 13 ಹತ್ತನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೆರೆಮೀಯ;
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಕ್ಬನೆ್ನೖ.

14 ಇವರೆಲಾ್ಲ ಗಾದ್ಯರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಅತಿಬಲಹೀನನಾದವನು ನೂರು ಮಂದಿ ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಕಾದಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯು

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 11:15 298 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 12:14



13

ಒಂದು ಸಾವಿರ ವೈರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಲು ಶಕ್ತನು. 15

ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಗಾದ್
ಕುಲದವರು ಅದನು್ನ ದಾಟಿ ಆಚೆಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಓಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇತರ ಸೈನಿಕರು
16 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಇತರ ಜನರೂ

ದಾವೀದನು ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 17

ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ದಾವೀದನು ಹೊರಬಂದು, “ನೀವು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಂಚುಹಾಕಲು
ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಶೂರರ ನಾಯಕನಾದ ಅಮಾಸೈಯು
ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ದಾವೀದನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನವರು.
ಇಷಯನ ಮಗನೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದವರು;

ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೋರುವವರು;
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೋರುವೆವು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.”
ದಾವೀದನು ಇವರನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ ತನ್ನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದನು.
19 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಿಂದಲೂ ಕೆಲವರು ದಾವೀದನನು್ನ

ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನು ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮನಸೆ್ಸಯವರು ದಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಧಾನರು
ದಾವೀದನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. “ಇವನು ತನ್ನ ಅರಸನೊಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನಮ್ಮ
ರುಂಡಗಳೇ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದರು. 20 ದಾವೀದನು
ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅದ್ನ, ಯೋಜಾಬಾದ್,
ಎದೀಗಯೇಲ್, ಮೀಕಾಯೇಲ್, ಯೋಜಾಬಾದ್, ಎಲೀಹೂ ಮತು್ತ
ಚಿಲ್ಲತೈ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
21 ದಾವೀದನು ದುಷ್ಟ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು. ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತ ದರೋಡೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಮನಸೆ್ಸಕುಲದಿಂದ ಸೇರಿದ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು.

22 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಜನರು ಬಂದು ದಾವೀದನನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯವು ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಇತರ ಜನರು
23 ದಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು

ದಾವೀದನಿಗೆ ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲು ಬಂದರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಹೀಗಿದೆ:

24 ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು ಮಂದಿ.
ಅವರು ಈಟಿ ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
25 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಮಂದಿ.
26 ಲೇವಿಕುಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ. 27

ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವನು ಆರೋನನ
ಕುಲಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ಏಳುನೂರ ಮಂದಿ. 28 ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನೂ ಇದ್ದನು.
ಇವನೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
29 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಇವರೆಲಾ್ಲ ಸೌಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ
ಸೌಲನು ಜೀವಿಸಿರುವಾಗ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.
30 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು
ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಕುಲದವರಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
31 ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು. ದಾವೀದನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಇವರನು್ನ
ಹೆಸರುಹೆಸರಾಗಿ ಕರೆಸಲಾಗಿತು್ತ.

32 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಮಯೋಚಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರು; ಇವರ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ಒಳಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
33 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ನುರಿತ ಸೈನಿಕರು
ಬಂದರು. ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ತರಹ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಇವರು
ದಾವೀದನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
34 ನಫಾ್ತಲಿಕುಲದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಮತು್ತ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ
ಈಟಿ ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
35 ದಾನ್ಕುಲದಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾದವರು ಇದ್ದರು.
36 ಅಶೇರ್ಕುಲದಿಂದ ನಲವತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ತಯಾರಾದವರು ಇದ್ದರು.
37 ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂವರ್ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್,
ಗಾದ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ಕುಲಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ. ಇವರು ಎಲಾ್ಲ ತರದ ಆಯುಧಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು.
38 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ

ದಾವೀದನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಬಂದರು. ದಾವೀದನು ತಮ್ಮ ಅರಸನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಗೆಕೊಟ್ಟರು. 39 ಈ ಜನರೆಲಾ್ಲ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ
ಮೂರು ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು
ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನು್ನ ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದರು. 40

ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾದ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ನಫಾ್ತಲಿ,
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರು ಸಹ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂಟೆಗಳ,
ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳ, ಎತು್ತಗಳ ಮತು್ತ ದನಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ,
ಒಣಅಂಜೂರವನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ,
ದನಕರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಹಷರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದರು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲು ಮಾಡಿದ
ತೀಮಾರ್ನ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನು ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ,
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ

ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 2 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ
ಎನಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಇದು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿದ್ದರೆ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋಣ: ನೀವು ಬಂದು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳಿ್ಳ. 3 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರೋಣ. ಸೌಲನು ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದಗ ನಾವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.” 4 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನ ಸಲಹೆಗೆ ಒಪಿ್ಪದರು ಮತು್ತ ಅದು
ಯೋಗ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು.

5 ಆಗ ದಾವೀದನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶೀಹೋರ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಲೆಬೊಹಮಾತ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ ಇದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟು್ಟ
ಸೇರಿಸಿದನು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತರಲು ಹೊರಟರು. 6

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಬಾಳಾ
ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ (ಕೀಯಾರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಬಾಳಾ.)
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ನಡೆದರು.
ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

7 ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜನರು ಎತಿ್ತ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಉಜ್ಜನೂ
ಅಹಿಯೋವನೂ ಆ ಬಂಡಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

8 ದಾವೀದನೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತಾ್ತ ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಹೋದರು.
ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ, ಲೈರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ, ತಬಲವನು್ನ, ತಾಳವನು್ನ
ಮತು್ತ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಹಾಡುತಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಮಾಡಿದರು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 12:15 299 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 13:8
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9 ಅವರು ಕೀದೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಎತು್ತಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸಿದವು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೀಳುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಉಜ್ಜನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯಿಸಿದನು. 11 ದಾವೀದನು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರಗೊಂಡನು. ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಈ
ತನಕವೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ, “ಪೆರೆಚ್ಉಜ್ಜ” ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಇದೆ.

12 ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಭಯಪಟು್ಟ, “ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 13

ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟನು. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟನು.
ಓಬೇದೆದೋಮನು ಗತ್ ಊರಿನವನು. 14 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯವಿಸ್ತರಣೆ

ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜನಾದ ಹೀರಾಮನು ದಾವೀದನ
ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಇವರೊಂದಿಗೆ ದೇವದಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ,

ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದಾವೀದನಿಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
2 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆಗಲೇ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆತನು ದಾವೀದನ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ದಾವೀದನನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು.

3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ಇನೂ್ನ ಹಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋಬಾಬ್, ನಾತಾನ್, ಸೊಲೊಮೋನ,
5 ಇಬಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ಎಲೆ್ಪಲೆಟ್, 6 ನೋಗಹ, ನೆಫೆಗ್,
ಯಾಫೀಯ, 7 ಎಲೀಷಾಮಾ, ಬೇಲಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
8 ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ

ಎಲಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದರು.
ದಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಅರಿತು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ರೆಫಾಯೀಮ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ದೋಚಿಕೊಂಡರು. 10 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದೇ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಬಾಳ್ ಪೆರಾಚೀಮ್
ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು.
“ದೇವರು ಕಟೆ್ಟಯೊಡೆದ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ದಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಾಳ್ಪೆರಾಚೀಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. 12 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟು್ಟಸೇರಿಸಿ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಂದು ಜಯ
13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೆ್ತ ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿದರು. 14 ದಾವೀದನು ಮತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, “ದಾವೀದನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿರು. ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ
ಬಾಲಾ್ಸಮ್ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರು. 15 ಒಬ್ಬ
ಕಾವಲುಗಾರನನು್ನ ಮರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಸು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬರುವ ಸಪ್ಪಳ
ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ದಾವೀದನು
ಮಾಡಿದನು. ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತ ಹೋದರು. 17 ಹೀಗೆ ದಾವೀದನು ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು
ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷ

ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ತನಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ

ಗುಡಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 2 “ಲೇವಿಯರು ಮಾತ್ರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ತನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.

3 ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ದಾವೀದನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದಾವೀದನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದರು. 4

ದಾವೀದನು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಕರೆದನು.

5 ಕೆಹಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ; ಊರಿಯೇಲ್
ಇವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.
6 ಮೆರಾರೀಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ; ಇವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅಸಾಯನು.
7 ಗೇಷೋರ್ಮನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ; ಅವರ
ನಾಯಕನು ಯೋವೇಲ್.
8 ಎಲೀಚಾಫಾನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ; ಅವರ
ನಾಯಕನು ಶೆಮಾಯ.
9 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ; ಎಲೀಯೇಲನು
ಅವರ ನಾಯಕನು.
10 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ನೂರಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ;
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನು ಅವರ ನಾಯಕ.

ದಾವೀದನು ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದು್ದ

11 ನಂತರ ದಾವೀದನು ಯಾಜಕರಾದ ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಬಾ್ಯತಾರನನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಳಕಂಡ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಸಹ ಕರೆಸಿದನು:
ಊರೀಯೇಲ್, ಅಸಾಯ, ಯೋವೇಲ್, ಶೆಮಾಯ, ಎಲೀಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬ್. 12 ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಲೇವಿಕುಲದ ನಾಯಕರು. ನೀವೂ ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಾನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 13 ಕಳೆದ ಸಲ, ನಾವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯರಾದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಹೊರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 15 ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬೇಕಾದ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಗಾಯಕರು
16 ದಾವೀದನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ

ಗಾಯಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಪ್ರ್
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಾಳಗಳನು್ನ ತಂದು
ಆನಂದಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

17 ಲೇವಿಯರು ಹೋಗಿ ಹೇಮಾನನನೂ್ನ ಅವನ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಆಸಾಫನನೂ್ನ ಏತಾನನನೂ್ನ ಕರೆತಂದರು.
ಹೇಮಾನನು ಯೋವೇಲನ ಮಗ. ಆಸಾಫನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ.
ಏತಾನನು ಕೂಷಾಯನ ಮಗ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಮೆರಾರೀಯ
ಸಂತತಿಯವರು. 18 ಲೇವಿಯರ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಇತು್ತ. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಜೆಕಯರ್, ಬೇನ್, ಯಾಜೀಯೇಲ್,
ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀಯಾಬ್,
ಬೆನಾಯ, ಮಾಸೇಯ, ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ,
ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರ
ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

19 ಗಾಯಕರಾದ ಹೇಮಾನ್, ಆಸಾಫ್ ಮತು್ತ ಏತಾನ್ ಕಂಚಿನ
ತಾಳವನು್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. 20 ಜೆಕಯರ್, ಅಜೀಯೇಲ್,
ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀಯಾಬ್,
ಮಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಬೆನಾಯ ಇವರುಗಳು ಅಲಾಮೋತ್ ಹಾಪ್ರ್
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. 21 ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ,
ಓಬೇದೆದೋಮ್, ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಜಜ್ಯ ಇವರುಗಳು

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 13:9 300 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 15:21
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ಶೆಮೀನೀತ್ ಹಾಪ್ರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಇವರ
ಖಾಯಂ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ. 22 ಲೇವಿಯರ ನಾಯಕನಾದ ಕೆನನ್ಯನು
ಗಾಯಕರ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ತುಂಬಾ
ಅನುಭವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು.

23 ಬೆರಕ್ಯನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಕನನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 24 ಯಾಜಕರಾದ ಶೆಬನ್ಯ,
ಯೋಷಾಫಾಟ್, ನೆತನೇಲ್, ಅಮಾಸೈ, ಜೆಕಯರ್, ಬೆನಾಯ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯೆಜೆರ್ ಇವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರಾದರು.

25 ದಾವೀದನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಮುಖಂಡರೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರಲು ಹೋದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 26 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಏಳು
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು. 27

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಉತ್ತಮವಾದ
ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆನನ್ಯನೂ ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದರು. ದಾವೀದನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿ,
ಉತ್ತಮವಾದ ನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಏಫೋದನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

28 ಹೀಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಊದಿದರು; ಹಾಪ್ರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಾಳಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿದರು; ಆನಂದದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

29 ದಾವೀದನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು. (ಇವಳು
ಸೌಲನ ಮಗಳು.) ದಾವೀದನು ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಹಾಡುವದನು್ನ ಆಕೆ
ಕಂಡಳು. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗಿದ್ದ ಗೌರವವು
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಬುದಿ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವನೆಂದು ಆಕೆಯು
ಅಂದುಕೊಂಡಳು.

ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದು
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದಾವೀದನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ಇಟ್ಟರು. ಅನಂತರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2

ದಾವೀದನು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 3 ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲ
ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗಂಡಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಜೂರ್ರವನೂ್ನ ಒಣದಾ್ರಕ್ಷಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ದಾವೀದನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ. 5 ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನ
ಗಾಯಕರಿಗೆ ಆಸಾಫನು ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದನು. ಆಸಾಫನ
ಗುಂಪಿನವರು ತಾಳ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜೆಕಯರ್ನು ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ
ನಾಯಕನು. ಬೇರೆ ಲೇವಿಯರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಯಾಬ್,
ಬೆನಾಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್. ಇವರು ಲೈರ್
ಮತು್ತ ಹಾಪ್ರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. 6 ಬೆನಾಯನೂ
ಯೆಹಜೀಯೇಲನೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಊದುವ
ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. 7 ಈ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ದಾವೀದನು ಪ್ರಥಮ
ಬಾರಿಗೆ ಆಸಾಫನಿಗೂ ಅವನ ಸೋದರರಿಗೂ ಯೆಹೋವನ
ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಹಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
8 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ; ಆತನ ನಾಮದ

ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ,
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

9 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಹಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸಿರಿ.

10 ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮದಲಿ್ಲ ಹಿಗಿ್ಗರಿ;
ಆತನ ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ;
ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.

12 ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಸಂತತಿಯವರೇ,
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರೇ,

13 ಆತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

14 ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.
ಆತನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇವೆ.

15 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಆತನು ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಸಾವಿರ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.

ಆತನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.
17 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ.

18 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

ಆ ವಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಆತನು, “ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
20 ಅವರು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದಕೂ್ಕ
ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನೊ್ನಂದಕೂ್ಕ ಹೋದರು.

21 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಯಾರಿಗೂ
ಅವಕಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರನು್ನ ಬಾಧಿಸದಂತೆ ಆತನು ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

22 ಯೆಹೋವನು ಆ ರಾಜರಿಗೆ, “ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ
ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಬೇಡಿ;

ನನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿರಿ;
ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.

24 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

25 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ಭಯಂಕರನು.

26 ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಜಡಮೂತಿರ್ಗಳೇ.

ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು.
27 ಆತನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾನಮಹಿಮೆಗಳೂ
ಆತನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲವೂ ಸಂತೋಷವೂ ಇವೆ.

28 ಭೂಜನಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರಭಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ
ಯೆಹೋವನವೇ

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
29 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರಿಗೆ

ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.

30 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವುದು!

ಆದರೆ ಆತನು ಅದನು್ನ ಬಲವಾದ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕದಲದು.

31 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಹಷಿರ್ಸಲಿ! “ಯೆಹೋವನು
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆ”

ಎಂದು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
32 ಸಮುದ್ರವೂ ಅದರೊಳಗಿರುವದೆಲ್ಲವೂ ಆಭರ್ಟಿಸಲಿ,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಹಷರ್ವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ.

33 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಡವಿಯ ಮರಗಳು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಾನಮಾಡಲಿ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

34 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ

ಇರುವದು.
35 “ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು;

ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸು;
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

ಆಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಆತನಿಗೆ

ಹೇಳಿರಿ.
36 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲವೂ

ಘನಹೊಂದಲಿ;
ನಿರಂತರವೂ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡಲಿ!
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ “ಆಮೆನ್” ಅಂದರು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 15:22 301 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 16:36
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37 ಆಗ ದಾವೀದನು ಆಸಾಫನನೂ್ನ ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಅಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 38 ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಇತರ ಅರವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬವರು
ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಓಬೇದೆದೋಮನು ಯೆದುತೂನನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.

39 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ದಾವೀದನು ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಯಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 40 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ
ಸಂಧಾ್ಯಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕನು ಮತು್ತ ಇತರ ಯಾಜಕರು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. 41 ಹೇಮಾನ್
ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿದು್ದ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದುತಾ್ತ
ತಾಳ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಇತರ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿದರು. ಯೆದುತೂನನ ಮಕ್ಕಳು
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು.

43 ಆ ಕಾಯರ್ವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನಿಗೆ, “ನಾನು ದೇವದಾರು
ಮರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿರುವೆ” ಎಂದನು.

2 ಅದಕೆ್ಕ ನಾತಾನನು, “ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು.
ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

3 ಆದರೆ ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರ ಮಾತು ನಾತಾನನಿಗೆ ಬಂತು. 4

ದೇವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನಗೋಸ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವನು ನೀನಲ್ಲ. 5 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ತನಕ ನಾನು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕರಾಗುವದಕೆ್ಕ ನಾನು
ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕುರುಬರಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾನೆಂದೂ ನನಗೊಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.’
7 “ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳು: ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು. 8 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ನಾನಿದೆ್ದನು; ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದೆನು.
ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 9 ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಮರಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ
ಅದರ ನೆರಳಡಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವಾಸಿಸುವರು; ಅವರನು್ನ
ಯಾರೂ ಬಾಧಿಸರು. ದುಷ್ಟರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡರು. 10 ಅವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ನಾಯಕರನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು; ನಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
“‘ನಿನ್ನ ಮನೆತನವನು್ನ ನಾನು ಕಟು್ಟವೆನು. 11 ನೀನು ಸತು್ತ ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 12 ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವನು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಂಶವು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವದು. 13 ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು; ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು. ನಿನಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಸೌಲನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದ
ತೊಲಗಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 14 ನನ್ನ ಮನೆಗೂ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ
ಅವನನು್ನ ನಿತ್ಯದ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು; ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು
ನಿರಂತರವಾಗಿರುವುದು.’”

15 ನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ ತನಗೆ ದೊರೆತ ದಶರ್ನವನು್ನ ಮತು್ತ
ದೇವರು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
16 ಆಗ ದಾವೀದನು ಪವಿತ್ರಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
“ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ
ಎಷೊ್ಟೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿಯೊ
ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. 17 ನನ್ನ ವಂಶದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ. ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆ. 18 ನೀನು
ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಷೆ್ಟೕ. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಇಂಥ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವೆ. 20

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ ಮಾಡುವ ದೇವರ
ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 21 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಜನಾಂಗ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲದೆ? ನೀನು ಇಂಥ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿರುವುದು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗಕಾ್ಕಗಿಯೇ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುತಾ್ತ, ಅನ್ಯಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾದೆ!
23 “ಯೆಹೋವನೇ, ಈಗ ನೀನು ನನಗೂ ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಈ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸು;
ಅದು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲಿ. 24 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು. ಆಗ ಜನರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
25 “ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನೀನು
ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ಕಟು್ಟವೆನೆಂದು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ದೇವರು. ಸ್ವತಃ
ನೀನಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಇಂಥಾ ಒಳೆ್ಳಯ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ.
27 ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುತಾ್ತರೆಂದು ನೀನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ
ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು!” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನ ಜಯ

ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಊರುಗಳನು್ನ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
2 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ

ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕಪ್ಪ
ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು.

3 ದಾವೀದನು ಚೋಬದ ಅರಸನಾದ ಹದದೆಜರನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಕಾದಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹಮಾತಿನ ತನಕ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಹದದೆಜರನು
ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಹದದೆಜರನಿಂದ ದಾವೀದನು ಒಂದು ಸಾವಿರ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಾಹುತರನೂ್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹದದೆಜರನ ಕುದುರೆಗಳ
ಹಿಂಗಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ರಥಗಳನು್ನ
ಎಳೆಯದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ನೂರು ರಥಗಳನು್ನ ಎಳೆಯಲು
ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

5 ಹದದೆಜರನಿಗೆ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಅರಾಮ್ಯರು ಸಹಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದನು. 6

ನಂತರ ಅರಾಮ್ಯರ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದನು.
ಅರಾಮ್ಯರು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದಾವೀದನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

7 ಹದದೆಜರನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಬಂಗಾರದ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ತಂದನು. 8 ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಭತ್ ಮತು್ತ ಕೂನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 16:37 302 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 18:8
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ತಾಮ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇವುಗಳಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ತಾಮ್ರದ ತೊಟಿ್ಟ, ತಾಮ್ರದ ಕಂಬ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ಬೇರೆ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.

9 ದಾವೀದನು ಹದದೆಜರನನು್ನ ಸದೆಬಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿದ
ಹಮಾತಿನ ಅರಸನಾದ ತೋವನು 10 ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಹದೋರಾಮನನು್ನ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಯಾಕೆಂದರೆ
ದಾವೀದನು ಹದದೆಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು. ಹದದೆಜರನು ತೋವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹದೋರಾಮನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರಗಳ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ದಾವೀದ ರಾಜನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರಿಂದ, ಮೋವಾಬ್ಯರಿಂದ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ,
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

12 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ಷೖಯು ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ
ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
13 ಅಬೆ್ಷೖಯು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ದಾವೀದನ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ದಾವೀದನು ಹೋದಕಡೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು
14 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ದಾವೀದನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ

ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು
ಅವನ ಪ್ರಧಾನ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಲೇಖಕನಾಗಿದು್ದ ದಾವೀದನ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ
ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 16 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕನೂ
ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಶವ್ಷನು ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದನು. 17 ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ
ಕಾವಲುದಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೆನಾಯನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಬೆನಾಯನು ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗ. ದಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮುಖ್ಯ ಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ದಾವೀದನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ದಾವೀದನ ಜನರನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದು್ದ

ನಾಹಾಷನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಅವನ ಮಗನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 2

ದಾವೀದನು, “ನಾಹಾಷನು ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದನು.
ಅವನ ಮಗನಾದ ಹಾನೂನನಿಗೆ ನಾನೂ ದಯೆತೋರುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಸೇವಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಅಮೊ್ಮೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ದುಃಖದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ನಾಯಕರು ಹಾನೂನನಿಗೆ, “ಮೋಸ
ಹೋಗಬೇಡ, ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂತೈಸಲು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚುಹಾಕಲೂ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೂ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ ಹಾನೂನನು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ ಅವರ ಗಡ್ಡಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು
ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರು. ಇದನು್ನ ಅರಿತ ಕೆಲವರು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಡೆದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ದಾವೀದನು, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ
ಬೆಳೆಯುವ ತನಕ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ. ಅನಂತರ ನೀವು
ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

6 ದಾವೀದನು ತಮಗೆ ಶತು್ರವಾದನೆಂದು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ತಿಳಿದಾಗ ಹಾನೂನನು ಮೂವತಾ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮೆಸೊಪೊಟೆಮಿಯಾದಿಂದ ರಥಗಳನೂ್ನ
ರಾಹುತರನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅರಾಮದ ಮಾಕ ಮತು್ತ
ಚೋಬಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಹುತರನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 7 ಹೀಗೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಸಾವಿರ ರಥಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಜಾ್ಜದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಕಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿದರು. ಮಾಕದ ಅರಸನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಬಂದು
ಮೇದೆಬ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದರು.

8 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ
ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅವರ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅರಸರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು.

10 ಯೋವಾಬನು ರಣರಂಗವನು್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ
ಸೈನ್ಯಗಳಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡನು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಅವನ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಅವನ
ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಆಗ ಯೋವಾಬನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ
ರಣವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅರಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಅಬೆ್ಷೖಯನ ನಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. ಅಬೆ್ಷೖಯು ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನು. ಈ ಸೈನಿಕರು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. 12

ಯೋವಾಬನು ಅಬೆ್ಷೖಗೆ, “ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ನನಗಿಂತ
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಿನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 13 ನಾವು ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾಗಿದು್ದ ಅಂಜದೆ
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ಯುದ್ಧಮಾಡೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ನಡೆಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ
ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಅವನೆದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಯಿತು. 15 ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರಿಗಿ
ಓಡಿದರು. ಅಬೆ್ಷೖ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಅವರು ಪಲಾಯನಗೈದು
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಯೋವಾಬನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

16 ಅರಾಮ್ಯರು ತಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಸೋತುಹೋದದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ಶೋಫಕನು ಹದದೆಜರನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.

17 ಅರಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಜನಕೂಡಿಸುತಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಅರಾಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಕಾಳಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿಯೇ
ಬಿಟ್ಟರು. 18 ಅರಾಮ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ
ಬೆನು್ನಹಾಕಿ ಓಡಿದರು. ಆ ದಿವಸ ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ
ಅರಾಮ್ಯರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಾಹುತರನೂ್ನ ನಲವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ
ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಶೋಫಕನೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು.

19 ಹದದೆಜರನು ತಾನು ದಾವೀದನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಗೊತಾ್ತದಾಗ ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ
ಮಾಡಿ ಅವನ ಸೇವಕನಾದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಯೋವಾಬನು ನಾಶಮಾಡಿದು್ದ

ವಸಂತಕಾಲದಲಿ್ಲ ರಾಜರುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ
ಸಮಯ. ಯೋವಾಬನೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯವು ಅಮೊ್ಮೕನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು.

2 ಅದರ ಅರಸನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ದಾವೀದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅದು ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡು ಭಾರವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ ಮತು್ತ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. 3

ದಾವೀದನು ರಬ್ಬದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಮರಕಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಡಲಿ ಮತು್ತ ಹಾರೆಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ದಾವೀದನು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೈತ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
4 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ

ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಹುಷಯದವನಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬವನು, ದೈತ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಸಿಪೆ್ಪೖ ಎಂಬವನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವವರಾದರು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 18:9 303 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 20:4
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5 ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಯಾಯೀರನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಹನಾನನು
ಗೊಲಾ್ಯತನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಹಿ್ಮೕಯನು್ನ ಕೊಂದನು. ಗೊಲಾ್ಯತನು ಗತ್
ಪಟ್ಟಣದವನಾಗಿದ್ದನು. ಲಹಿ್ಮೕಯ ಈಟಿಯು ಬಹು ಭಾರವಾಗಿತು್ತ.
ಕೈಮಗ್ಗದ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಟೆಯಷಿ್ಟತು್ತ.

6 ಇದಾದನಂತರ ಇನೊ್ನಂದು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಆರಾರು
ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನೂ
ರೆಫಾಯನಾಗಿದ್ದನು. 7 ಇವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ
ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ಯೋನಾತಾನನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

8 ಗತ್ ಊರಿನ ರೆಫಾಯರನು್ನ ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ದಾವೀದನು ಪಾಪಮಾಡಿದನು

ಸೈತಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ದಾವೀದನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇತರ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ. ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾನ್
ಪಟ್ಟಣ ತನಕ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ.
ಆಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ತಿಳಿಯುವದು” ಅಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯೋವಾಬನು, “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜನಾಂಗವನು್ನ ನೂರುಪಟು್ಟ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಅರಸನೇ, ನೀನು
ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು
ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದರೆ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ
ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಯೋವಾಬನು
ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯೋವಾಬನು ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 5 ಅರಸನಿಗೆ
ಜನಗಣತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹನೊ್ನಂದು
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರು ಇದ್ದರು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಖಡ್ಗ
ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿದ್ದರು. 6 ಯೋವಾಬನು ಲೇವಿ
ಕುಲದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರನು್ನ
ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾವೀದನ ಆಜ್ಞೆಯು
ಅವನಿಗೆ ಸರಿಕಾಣಲಿಲ್ಲ; 7 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ದೊಡ್ಡ
ತಪು್ಪ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆ
8 ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ನಾನು ಕೇವಲ ಹುಚು್ಚ ಕೆಲಸ

ಮಾಡಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆನು. ಈಗ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

9 ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಗಾದನಿಗೆ, “ನೀನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ಮೂರು ಶಿಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು’” ಅಂದನು.

11 ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ.
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಬರಗಾಲ; ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಶರಣಾಗುವಿಕೆ; ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿವಸ ಕಾಲ ಭಯಂಕರ
ಕಾಯಿಲೆಯು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವೆಲಾ್ಲ ಹಬು್ಬವದು; ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ದಾಟಿ ಸಿಕಿ್ಕದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹತಿಸಿಬಿಡುವನು.’
ದಾವೀದನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಕಳುಹಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ನೀನು
ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.”

13 ಆಗ ಗಾದನಿಗೆ ದಾವೀದನು, “ನಾನು ಈಗ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ! ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಧರ್ರಿಸಬಾರದು.
ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ
ನಿಧರ್ರಿಸಲಿ.”

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಘೋರವಾದ
ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋದರು. 15 ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ನಾಶನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ದುಃಖಗೊಂಡು ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ

ದೂತನಿಗೆ, “ಸಾಕು, ಇನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಅಂದನು. ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಒನಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

16 ದಾವೀದನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ್ದನು.
ಆಗ ದಾವೀದನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೂ ಬಗಿ್ಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಮುಖಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದರು. 17 ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, “ಪಾಪಮಾಡಿದವನು
ನಾನು. ಜನಗಣತಿಯನು್ನ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವನು ನಾನೇ.
ನಾನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದೆ! ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏನೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಪರಿವಾರದವರನೂ್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸು. ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಾಯಿಸುವ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಾದನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,
“ದಾವೀದನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ
ಒನಾರ್ನನ ಕಣದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಗಾದನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ
ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಒನಾರ್ನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

20 ಒನಾರ್ನನು ಗೋಧಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಬಡಿಯುತಾ್ತ
ತಿರುಗಿನೋಡಿದಾಗ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ ನಾಲು್ಕ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡರು. 21

ದಾವೀದನು ಒನಾರ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಒನಾರ್ನನು ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

22 ದಾವೀದನು ಒನಾರ್ನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕಣವನು್ನ ನನಗೆ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಮಾರಿಬಿಡು. ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಭಯಂಕರ ವಾ್ಯಧಿಯು
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು” ಅಂದನು.

23 ಆಗ ಒನಾರ್ನನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ
ಆಗಿರುವಿ. ಈ ಕಣವನು್ನ ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ. ನೀನು ಏನು
ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆಗಾಗಿ
ನೇಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ
ಪಶುವನೂ್ನ ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

24 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು, “ನೋಡು, ನಾನು ಅವಕೆ್ಕಲಾ್ಲ
ಪೂಣರ್ಕ್ರಯ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಿ್ನಂದ ನಾನು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಧಮಾರ್ಥರ್ವಾಗಿ ದೊರೆತದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

25 ದಾವೀದನು ಒನಾರ್ನನಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 26 ಅಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ದಾವೀದನು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ದಾವೀದನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯು ಇಳಿದುಬಂದಿತು. 27 ಆಗ
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನಿಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

28 ದೇವರು ತನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ದಾವೀದನು ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 29

ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವು ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಪಟ್ಟಣದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಮೋಶೆಯು ಆ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. 30 ದಾವೀದನು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲು
ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಖಡ್ಗಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇವದೂತನಿಗೂ ಭಯಪಟ್ಟನು.

ಆಗ ದಾವೀದನು, “ದೇವರ ಆಲಯವೂ ಆತನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು”
ಅಂದನು.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ದಾವೀದನ ಯೋಜನೆ
2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪರದೇಶಸ್ಥರನೆ್ನಲಾ್ಲ ದಾವೀದನು

ಬರಹೇಳಿ ಅವರಲಿ್ಲಂದ ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ
ಅವರದಾಗಿತು್ತ. 3 ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ
ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂಕಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷು್ಟ ತಾಮ್ರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ಅಲ್ಲದೆ
ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ದೇವದಾರು ಮರಗಳ

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 20:5 304 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 22:4
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ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ತೂಯರ್ರು ಮತು್ತ
ಚೀದೋನಿನವರು ಆ ದಿಮಿ್ಮಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.

5 ದಾವೀದನು, “ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾದೊಡ್ಡ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಇನೂ್ನ ಎಳೆಪಾ್ರಯದವನು; ಅವನು ಕಲಿಯ
ಬೇಕಾದದು್ದ ಇನೂ್ನ ಬೇಕಾದಷಿ್ಟದೆ. ದೇವಾಲಯವು ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಸೌಂದಯರ್ ಮತು್ತ
ವಿನಾ್ಯಸವು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಆ
ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುವವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟನು.

6 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಕರೆದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆ
ಹೇಳಿದನು. 7 ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ದಾವೀದನೇ,
ನೀನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದಿರುತಿ್ತೕ.
ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. 9

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಸಮಾಧಾನ
ಪುರುಷನಾಗಿರುವನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಯಾವ ಕೇಡೂ ಉಂಟಾಗದು. ಅವನೇ ಸೊಲೊಮೋನನು. ಅವನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವಾಸಿಸುವರು. 10 ಅವನು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಮಗನಾಗಿರುವನು; ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. ನಾನು
ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು; ಅವನ ಸಂತಾನದವರು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಆಳುವರು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 “ಮಗನೇ, ನೀನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಾಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಯಶಸ್ಸನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. 12 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. ನೀನು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. 13 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೆ
ಯಶಸು್ಸ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವುದು. ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು; ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು;
ಹೆದರಬೇಡ; ಕಳವಳಪಡಬೇಡ.

14 “ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನಾನು ಬಹು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ಏಳುನೂರೈವತು್ತ ಟನ್ ಬಂಗಾರ, ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಗದಷು್ಟ ತಾಮ್ರ ಮತು್ತ
ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನೀನು ಇವುಗಳಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಕೂಡಿಸು. 15 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಬಡಗಿಗಳು ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರು ಇದಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೂ 16

ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸಗಾರರೂ ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸಗಾರರೂ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀನು ಕೆಲಸ ಪಾ್ರರಂಭಿಸು. ದೇವರು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18 ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಜನರೂ ಈ
ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 19 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸವನು್ನ ಆತನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟರಿ;
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ
ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಸೇವಾಕಾಯರ್

ದಾವೀದನು ಬಹಳ ಮುದುಕನಾದಾಗ ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. 2 ದಾವೀದನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ

ಮುಖಂಡರುಗಳನೂ್ನ ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದನು. 3

ಅವನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಒಟು್ಟ ಮೂವತೆ್ತಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಪುರುಷರಿದ್ದರು. 4 ದಾವೀದನು, “ಇವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿಯೂ ಆರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನು ಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ 5 ನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಗಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು
ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು” ಅಂದನು.

6 ದಾವೀದನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು, ಕೆಹಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀಯರು.

ಗೇಷೋರ್ನ್ ಕುಲದವರು
7 ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಲದಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ
ಎಂಬವರಿದ್ದರು. 8 ಲದಾ್ದನನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
ಮೊದಲನೆ ಮಗನು ಯೆಹೀಯೇಲ್. ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು
ಜೀತಾಮ್ ಮತು್ತ ಯೋವೇಲ್. 9 ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಶೆಲೋಮೋತ್, ಹಜೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಹಾರಾನ್.
ಈ ಮೂವರು ಲದಾ್ದನನ ಸಂತತಿಯವರ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದರು.
10 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಯಹತ್, ಜೀಜ, ಯೆಯೂಷ್ ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ. 11

ಯಹತನು ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. ಜೀಜನು ಎರಡನೆಯವನು.
ಯೆಯೂಷನಿಗೂ ಬೆರೀಯನಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವೆಂದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಯಿತು.

ಕೆಹಾತನ ಕುಲದವರು
12 ಕೆಹಾತನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಮಾ್ರಮ್,
ಇಚಾ್ಚರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. 13 ಅಮಾ್ರಮನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ಮೋಶೆ.
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ
ಧೂಪ ಸುಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಸದಾಕಾಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
14 ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಲೇವಿಕುಲದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. 15 ಮೋಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, 16

ಗೇಷೋರ್ಮನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಶೆಬೂವೇಲ. 17

ಎಲೀಯೆಜರನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ರೆಹಬ್ಯ. ಎಲೀಯೆಜೆರನಿಗೆ
ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಹಬ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
18 ಇಚಾ್ಹರನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಶೆಲೋಮೋತ್.
19 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಯೆರೀಯ. ಎರಡನೆಯ
ಮಗನು ಅಮಯರ್. ಯಹಜೀಯೇಲನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ.
ಯೆಕಮಾ್ಮಮನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗ.
20 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಮೀಕ; ಇಷಿ್ಷೕಯನು
ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಮಗ.

ಮೆರಾರೀಯ ಕುಲದವರು
21 ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ ಮೆರಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.
ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಕೀಷ್. 22

ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಕೀಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದರು. 23 ಮೂಷಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೇಮೋತ್. ಅವನಿಗೆ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

ಲೇವಿಯರ ಕೆಲಸ
24 ಇವರೇ ಲೇವಿಯರ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೇ ಆಯಾ

ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಧಾನರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು.

25 ದಾವೀದನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿರಂತರವೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದಿರುತಾ್ತನೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವನಾ್ನಗಲಿ ಅದರ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಹೊರುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

27 ದಾವೀದನ ಕೊನೇ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೇವಿ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಯಿತು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 22:5 305 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 23:27
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28 ಲೇವಿಯರು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಾದ ಯಾಜಕರಿಗೆ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳವನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯದ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅಳೆದು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿರುವ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ
ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿ
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 31 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಮೊದಲೇ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 32 ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ತಾವು
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡರು; ತಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆರೋನನ ಕುಲದವರೂ ಆಗಿದ್ದ ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಯಾಜಕರ ವಗರ್ಗಳು

ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರು ವಗರ್ಗಳಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆರೋನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್.

2 ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ
ತೀರಿಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು.
3 ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಕುಲದ ಯಾಜಕರನು್ನ
ದಾವೀದನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್ ಯಾಜಕರ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಎರಡು ವಗರ್ಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಚಾದೋಕನು
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಈತಾಮಾರನ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು. 4 ಈತಾಮಾರನ
ಸಂತತಿಗಿಂತಲೂ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ನಾಯಕರಿದ್ದರು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ
ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಮಂದಿ
ನಾಯಕರಿದ್ದರು. 5 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಚೀಟುಹಾಕುವುದರ
ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕೆಲವರನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು; ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ
ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರನ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದರು.

6 ನೆತನೇಲನ ಮಗನಾದ ಶೆಮಾಯನು ಲೇಖಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಶೆಮಾಯನು ಲೇವಿ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ವಂಶಾವಳಿಯನು್ನ ಬರೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಮತು್ತ
ಯಾಜಕರಾದ ಚಾದೋಕನ, ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ನಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಬರೆದನು. ಪ್ರತಿಸಲ
ಚೀಟುಹಾಕಿ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿದಾಗ ಅವನ
ಹೆಸರನು್ನ ವಂಶಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಹೀಗೆ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು
ಯಾವಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಮಾಡುವಂತೆ ವಗರ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.

7 ಮೊದಲನೆಯ ವಗರ್ ಯೆಹೋಯಾರೀಬನದು.
ಎರಡನೆಯ ವಗರ್ ಯೆದಾಯನದು.
8 ಮೂರನೆಯ ವಗರ್ ಹಾರೀಮನದು.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಗರ್ ಸೆಯೋರೀಮನದು.
9 ಐದನೆಯ ವಗರ್ ಮಲಿ್ಕೕಯನದು.
ಆರನೆಯ ವಗರ್ ಮಿಯಾ್ಯಮೀನನದು.
10 ಏಳನೆಯ ವಗರ್ ಹಕೊ್ಕೕಚನದು.
ಎಂಟನೆಯ ವಗರ್ ಅಬೀಯನದು.
11 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಗರ್ ಯೆಷೂವನದು.
ಹತ್ತನೆಯ ವಗರ್ ಶೆಕನ್ಯನದು.
12 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಗರ್ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನದು.
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಗರ್ ಯಾಕೀಮನದು.
13 ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಗರ್ ಹುಪ್ಪನದು.
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವಗರ್ ಎಷೆಬಾಬನದು.
14 ಹದಿನೈದನೆಯ ವಗರ್ ಬಿಲ್ಗನದು.
ಹದಿನಾರನೆಯ ವಗರ್ ಇಮೆ್ಮೕರನದು.
15 ಹದಿನೇಳನೆಯ ವಗರ್ ಹೇಜೀರನದು.
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಗರ್ ಹಪಿ್ಪಚೆ್ಚೕಚನದು.
16 ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವಗರ್ ಪೆತಹ್ಯನದು.
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಗರ್ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನದು.

17 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ವಗರ್ ಯಾಕೀನನದು.
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯ ವಗರ್ ಗಾಮೂಲನದು.
18 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ವಗರ್ ದೆಲಾಯನದು.
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ವಗರ್ ಮಾಜ್ಯನದು.
19 ಈ ವಗರ್ದವರನು್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಸೇವೆಮಾಡಲು ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರು ಆರೋನನ ಆರಾಧನಾ
ಪದ್ದತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.

ಇತರ ಲೇವಿಯರು
20 ಲೇವಿಕುಲದ ಇತರ ಸಂತತಿಯವರು:
ಅಮಾ್ರಮನ ಸಂತತಿಯ ಶೂಬಾಯೇಲ.
ಶೂಬಾಯೇಲನ ಸಂತತಿಯ ಯೆಹೆ್ದಯಾಹ.
21 ರೆಹಬ್ಯನ ಸಂತತಿಯ ಇಷಿ್ಷೕಯ. (ಇಷಿ್ಷೕಯನು
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು.)
22 ಇಚಾ್ಹರನ ಸಂತತಿಯ ಶೆಲೋಮೋತ್. ಶೆಲೋಮೋತನ
ಕುಟುಂಬದ ಯಹತ.
23 ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೊದಲನೆಯವನು ಯೆರೀಯ;
ಎರಡನೆಯ ಮಗ ಅಮಯರ್;
ಮೂರನೆಯ ಮಗ ಯಹಜೀಯೇಲನು;
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗ ಯೆಕಮಾ್ಮಮ.
24 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗನು ಮೀಕ.
ಮೀಕನ ಮಗ ಶಾಮೀರ್.
25 ಇಷಿ್ಷೕಯನು ಮೀಕನ ಸೋದರ.
ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಮಗ ಜೆಕಯರ್.
26 ಮೆರಾರೀಯ ಸಂತತಿಯ ಮಹಿ್ಲೕ,
ಮೂಷೀ ಮತು್ತ ಯಾಜ್ಯ.
27 ಯಾಜ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಬೆನೋ,
ಶೋಹಮ್, ಜಕೂ್ಕರ್ ಮತು್ತ ಇಬಿ್ರೕ.
28 ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಗ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್.
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
29 ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲ.
30 ಮೂಷೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಿ್ಲೕ,
ಏದೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೀಮೋತ್.
ಇವರೆಲ್ಲರು ಲೇವಿಕುಲದವರ ನಾಯಕರುಗಳು. ಇವರನು್ನ ಆಯಾ

ಗೋತ್ರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಟಿ್ಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 31 ಇವರನು್ನ
ವಿಶಿಷ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀಟುಹಾಕಿ ಆರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಯಾಜಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಚೀಟುಹಾಕಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ, ಚಾದೋಕನ,
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಕುಲದ ನಾಯಕರ ಎದುರಿಗೆ
ಚೀಟುಹಾಕಿದರು. ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳೆನ್ನದೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಹಂಚಿದರು.

ಗಾಯಕವೃಂದ

ದಾವೀದನೂ ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ ಆಸಾಫನ
ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದರು.
ಆಸಾಫನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹೇಮಾನ್ ಮತು್ತ

ಯೆದುತೂನ್. ಹಾಪ್ರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ, ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ತಾಳಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸುವುದೇ
ಇವರ ಸೇವೆಯಾಗಿತು್ತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:

2 ಆಸಾಫನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ: ಜಕೂ್ಕರ್, ಯೋಸೇಫ್, ನೆತನ್ಯ
ಮತು್ತ ಅಶರೇಲ, ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಆಸಾಫನನು್ನ
ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಸಾಫನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಿದನು.
3 ಯೆದುತೂನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ: ಗೆದಲ್ಯ, ಜೇರಿ, ಯೆಶಾಯ,
ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಮತಿ್ತತ್ಯ. ಒಟು್ಟ ಅವನ ಆರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೆದುತೂನನೊಂದಿಗೆ ಹಾಪ್ರ್
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
4 ಹೇಮಾನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಗಾಯನವೃಂದದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬುಕಿ್ಕೕಯ, ಮತ್ತನ್ಯ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
ಶೂಬಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆರೀಮೋತ; ಹನನ್ಯ, ಹನಾನೀ,
ಎಲೀಯಾತ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತ ಮತು್ತ ರೋಮಮಿ್ತ ಯೆಜೆರ್; ಯೊಷೆ್ಬಕಾಷ,
ಮಲೊ್ಲೕತೀ, ಹೋತೀರ್ ಮತು್ತ ಮಹಜೀಯೋತ್. 5

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಮಾನನ ಮಕ್ಕಳು. ಹೇಮಾನನು ದಾವೀದನ
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮೂವರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 23:28 306 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 25:5
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6 ಹೇಮಾನನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಹಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಹಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್
ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ತಾಳಗಳನೂ್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಅವರೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಹಾಡುಗಳನು್ನ
ಹಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ
ಎಂಭತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಕರು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಹಾಡಲು
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 8 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲು ಚೀಟುಹಾಕಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯಾವ
ಪಕ್ಷಪಾತವನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು,
ಉಪಾಧಾ್ಯಯರು, ವಿದಾ್ಯಥಿರ್ಗಳು ಎಂಬ ಬೇಧಭಾವವಿಲ್ಲದೆ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

9 ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆಸಾಫ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಗೆದಲ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
10 ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಜಕೂ್ಕರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
11 ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಇಚಿ್ರೕಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
12 ಐದನೆಯದಾಗಿ, ನೆತನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
13 ಆರನೆಯದಾಗಿ, ಬುಕಿ್ಕೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
14 ಏಳನೆಯದಾಗಿ, ಯೆಸರೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
15 ಎಂಟನೆಯದಾಗಿ, ಯೆಶಾಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
16 ಒಂಭತ್ತನೆಯದಾಗಿ, ಮತ್ತನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
17 ಹತ್ತನೆಯದಾಗಿ, ಶಿಮಿ್ಮೕಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
18 ಹನೊ್ನಂದನೆಯದಾಗಿ, ಅಜರೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
19 ಹನೆ್ನರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹಷಬ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
20 ಹದಿಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಶೂಬಾಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
21 ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ಮತಿ್ತತ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
22 ಹದಿನೈದನೆಯದಾಗಿ, ಯೆರೆಮೋತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
23 ಹದಿನಾರನೆಯದಾಗಿ, ಹನನ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
24 ಹದಿನೇಳನೆಯದಾಗಿ, ಯೊಷೆ್ಬಕಾಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
25 ಹದಿನೆಂಟನೆಯದಾಗಿ, ಹನಾನೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
26 ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯದಾಗಿ, ಮಲೊ್ಲೕತಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
27 ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದಾಗಿ, ಎಲೀಯಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
28 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯದಾಗಿ, ಹೋತೀರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
29 ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯದಾಗಿ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
30 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಮಹಜೀಯೋತನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.
31 ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ.

ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು

ಕೋರಹಿಯ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು
ಯಾರೆಂದರೆ:
ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

(ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನು ಕೋರಹಿಯನ ಮಗ. ಕೋರಹಿಯನು ಆಸಾಫನ
ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು.) 2 ಜೆಕಯರ್ನು ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ; ಎದೀಯಯೇಲನು ಎರಡನೆಯ ಮಗ;
ಜೆಬದ್ಯನು ಮೂರನೆಯ ಮಗ; ಯತಿ್ನಯೇಲನು ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಮಗ; 3 ಏಲಾಮನು ಐದನೆಯ ಮಗ; ಯೆಹೋಹಾನನು
ಆರನೆಯ ಮಗ; ಮತು್ತ ಎಲೈಹೋಯೇನೈ ಏಳನೆಯ ಮಗ.

4 ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು: ಶೆಮಾಯನು
ಚೊಚ್ಚಲಮಗ; ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಹೋಜಾಬಾದ್;
ಮೂರನೆಯವನು ಯೋವಾಹ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಸಾಕಾರ್,
ಐದನೆಯವನು ನೆತನೇಲ್; 5 ಆರನೆಯವನು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ;
ಏಳನೆಯವನು ಇಸಾ್ಸಕಾರ್; ಎಂಟನೆಯವನು ಪೆಯುಲೆ್ಲತೈ.
ದೇವರು ಓಬೇದೆದೋಮನನು್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 6

ಶೆಮಾಯನಿಗೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳೂ
ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 7 ಶೆಮಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕ,
ರೆಫಾಯೇಲ್, ಓಬೇದ್, ಎಲಾ್ಜಬಾದ್, ಎಲೀಹು ಮತು್ತ ಸಮಕ್ಯ.
ಎಲಾ್ಜಬಾದನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕುಶಲ ಕಮಿರ್ಗಳು. 8 ಈ
ಎಲಾ್ಲಜನರೂ, ಓಬೇದೆದೋಮನ ಸಂತತಿಯವರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಒಳೆ್ಳಯ ಅನುಭವಸ್ಥ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಓಬೇದೆದೋಮನ ಸಂತತಿಯವರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ ಅರವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ.
9 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಒಟು್ಟ ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದ್ದರು.
10 ಮೆರಾರೀ ಕುಲದವರ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಹೋಸ
ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಮಿ್ರ. (ಇವನು
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ಪ್ರಧಾನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದನು.) 11 ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ;
ಮೂರನೆಯವನು ಟೆಬಲ್ಯ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗನು ಜೆಕಯರ್. ಹೀಗೆ
ಒಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹದಿಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ
ಇದ್ದರು.
12 ಇವರೆಲಾ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲಿ್ಲ

ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಇತರರಂತೆಯೇ ಇವರೂ ದೇವಾಲಯದ
ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಒಂದೊಂದು ದಾ್ವರದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಚೀಟುಹಾಕಿ
ಕೊಡಲಾಯಿತು.

14 ಶೆಲೆಮ್ಯನಿಗೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ
ದೊರೆಯಿತು; ಅವನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. 15 ಓಬೇದೆದೋಮನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳ ಉಗಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಯನು್ನ ಕಾಯುವ
ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು. 16 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಎಂಬವರಿಗೆ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮತು್ತ ಮೇಲಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆಲೆ್ಲಕೆತ್ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಿತು.

ಕಾವಲುಗಾರರು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 17

ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಲೇವಿಯರು
ಕಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ
ಲೇವಿಯರು ಕಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ
ಲೇವಿಯರು ಕಾವಲಿಗಿದ್ದರು; ಇಬ್ಬರು ಲೇವಿಯರು ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳ ಕೋಣೆಗೆ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದರು. 18 ಪಶಿ್ಚಮದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕಾವಲುಗಾರರಿದ್ದರು.

19 ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನು್ನ ಕಾಯಲು ಇಬ್ಬರು
ಕಾವಲುಗಾರರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಇವರೆಲಾ್ಲ ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ತಂಡಗಳು.
ಇವರು ಕೋರಹ ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀಯ ವಂಶದವರು.

ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
20 ಅಹೀಯನು ಲೇವಿ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು

ದೇವಾಲಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೂ
ಇವನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

21 ಲದಾ್ದನ್ಯನು ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಕುಲದವನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೀಯೇಲೀಯು ಲದಾ್ದನ್ ಕುಲದ ನಾಯಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು. 22

ಯೆಹೀಯೇಲೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಜೀತಾಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ
ತಮ್ಮನಾದ ಯೋವೇಲ. ಇವರು ಸಹ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

23 ಇವರಲ್ಲದೆ ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಇವರ ಕುಲಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ನಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.

24 ಶೆಬೂವೇಲನು ದೇವಾಲಯದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ.
ಗೇಷೋರ್ಮನು ಮೋಶೆಯ ಮಗ. 25 ಶೆಬೂವೇಲನ
ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬ್ಯ;
ರೆಹಬ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೆತಾಯ; ಯೆತಾಯನ ಮಗನಾದ
ಯೋರಾಮ್; ಯೋರಾಮನ ಮಗನಾದ ಜಿಕಿ್ರೕ; ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕಯ

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 25:6 307 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 26:25
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ಮಗನಾದ ಶೆಲೋಮೋತ್. 26 ದಾವೀದನು
ದೇವಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಶೆಲೋಮೋತನೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಿದರು. 27 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದ್ದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಎತಿ್ತಡಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. 28

ಶೆಲೋಮೋತ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಸಮುವೇಲನೂ ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಸೌಲನೂ ನೇರನ ಮಗನಾದ
ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನೂ
ದೇವರಿಗೆಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು.
29 ಕೆನನ್ಯನು ಇಚಾ್ಹಯರ್ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು. ಕೆನನ್ಯನೂ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರಾಗಿಯೂ ಕಾನೂನು
ಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದರು. 30 ಹಷಬ್ಯನು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂತಾನದವನಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನೂ ಇವನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೂ ಅರಸನ ಕಾಯರ್ಕೂ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಷಬ್ಯನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಒಂದು
ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಶಾಲಿಗಳಿದ್ದರು. 31

ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂತಾನದ ಚರಿತೆ್ರಗನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆರೀಯನು
ಅವರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞೆಯಿತಿ್ತದ್ದನು. ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಯಾಜೇರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಮಂದಿ ಅನುಭವಶಾಲಿಗಳಾದ ಕಾಮಿರ್ಕರು ದೊರಕಿದರು. 32

ಯೆರೀಯನಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ
ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಬಲಾಢ್ಯರೂ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ನಾಯಕರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ರಾಜನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನು.

ಸೈನಿಕ ತಂಡಗಳು

ಅರಸನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಿದವರ ಪಟಿ್ಟ.
ಒಂದೊಂದು ತಂಡದವರು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಷರ್ದ ಆಯಾ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸರದಿಯ
ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿದ್ದರು.

2 ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕಾದ
ತಂಡಕೆ್ಕ ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮನು ಮುಖ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 3 ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮನು ಪೆರೆಚನ
ಸಂತತಿಯವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
4 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ಅಹೋಹೀಯನಾದ
ದೋದೈ. ಮಿಕೊ್ಲೕತ್ ಎಂಬವನು ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ದೋದೈನ ತಂಡದಲಿ್ಲದ್ದರು.
5 ಮೂರನೆಯ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯು ಬೆನಾಯ. ಇವನು
ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನೊಂದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಇದ್ದರು. 6 ಮೂವತು್ತ ವೀರರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾದ ಬೆನಾಯನೇ ಇವನು. ಬೆನಾಯನು ಅವರ
ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಬೆನಾಯನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕಜಾಬಾದನು
ಬೆನಾಯನ ತಂಡದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
7 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೇನಾಪತಿಯು ಅಸಾಹೇಲ. ಇವನು ವಷರ್ದ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಇವನು ಯೋವಾಬನ ಸೋದರ. ಇವನ ನಂತರ ಅಸಾಹೇಲನ
ಮಗನಾದ ಜೆಬದ್ಯನು ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ಅಸಾಹೇಲನ
ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
8 ಐದನೆಯ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯು ಶಮೂ್ಹತ. ಇವನು ಇಜಾ್ರಹ್ಯನ
ಸಂತತಿಯವನಾಗಿದ್ದನು. ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೈನ್ಯದ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
9 ಆರನೆಯ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯು ಐರನು. ಇವನು ವಷರ್ದ
ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ತೆಕೋವನದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗ. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
10 ಹೆಲೆಚನು ಏಳನೆಯ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿ. ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಸಂತತಿಯ ಪೆಲೋನ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ
ತಂಡದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

11 ಎಂಟನೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಬ್ಬಕೈ. ಇವನು ಹುಷ
ಊರಿನ ಜೆರಹನ ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ. ಇವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
12 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸೇನಾಪತಿ ಅಬೀಯೆಜೆರ್. ಇವನು
ಅನತೋತ್ ಊರಿನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನು. ವಷರ್ದ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ
ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
13 ಹತ್ತನೆಯ ಸೇನಾಪತಿ ಮಹರೈ. ಇವನು ನೆಟೋಫದ ಜೆರಹನ
ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನು
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
14 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ಸೇನಾಪತಿ ಪಿರಾ್ರತೋನ್ಯನಾದ ಬೆನಾಯ.
ಇವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪಿರಾ್ರತೋನ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವನು. ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇವನು
ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
15 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ಸೇನಾಪತಿ ಹೆಲೆ್ದೖ. ಇವನು ನೆಟೋಫ ಊರಿನ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಸಂತತಿಯವನು. ವಷರ್ದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

ಕುಲಪ್ರಧಾನರು
16 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳ ನಾಯಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗ ಎಲೀಯೆಜರ್.
ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮಾಕನ ಮಗನಾದ ಶೆಫಟ್ಯ.
17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಮುವೇಲನ ಮಗನಾದ ಹಷಬ್ಯ.
ಆರೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕ್.
18 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲೀಹು (ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲೊ್ಲಬ್ಬನು.)
ಇಸಾ್ಸಕಾರರಲಿ್ಲ ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗ ಒಮಿ್ರ.
19 ಜೆಬೂಲೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಓಬದ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯ.
ನಫಾ್ತಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಿ್ರೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೆರೀಮೋತ್.
20 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಜ್ಯನ ಮಗನಾದ ಹೊಷೇಯನು.
ಪಶಿ್ಚಮ ಮನಸೆ್ಸಯವರಲಿ್ಲ ಪೆದಾಯನ ಮಗ ಯೋವೇಲ್.
21 ಪೂವರ್ ಮನಸೆ್ಸಯವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನ ಮಗ ಯಗಸೀಯೇಲ್.
22 ದಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗ ಅಜರೇಲ್.
ಇವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರು.

ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದು್ದ
23 ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನೆಂದು

ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಪಾ್ರಯದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಗಂಡಸರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕಿ್ಕಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದನು. 24

ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು ಲೆಕಿ್ಕಸುವ ಕಾಯರ್
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ದಾವೀದನ ಚರಿತಾ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ದಾಖಲೆ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನ ಆಡಳಿತ ವಗರ್ದವರು
25 ಅರಸನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದ್ದವರ ಪಟಿ್ಟ:
ಅದೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ್ ರಾಜನ ಉಗಾ್ರಣಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನ್ ಚಿಕ್ಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ,
ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ, ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಗೋಪುರಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ
ಉಗಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
26 ಕೆಲೂಬನ ಮಗನಾದ ಎಜಿ್ರೕಯು ರಾಜನ
ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
27 ರಾಮಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ರಾಜನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಶಿಪಿ್ಮೕಯದ ಜಬಿ್ದೕಯು ರಾಜನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಿಂದ ದೊರಕಿದ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಉಗಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
28 ಗೆದೆರಿನ ಬಾಳಾ್ಹನಾನ್ ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್
ಮರಗಳ ಮತು್ತ ಸಿಖಮೊರ್ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಯೋವಾಷನು ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಉಗಾ್ರಣಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
29 ಶಾರೋನಿನ ಶಿಟೆ್ರೖಯು ಶಾರೋನಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ರಾಜನ
ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 26:26 308 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 27:29
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ಅದೆ್ಲ್ಯಯ ಮಗನಾದ ಶಾಫಾಟನು ತಗು್ಗಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜನ
ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
30 ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯನಾದ ಓಬೀಲನು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಮೇರೊನೋತ್ಯನಾದ ಯೆಹೆ್ದಯು ರಾಜನ
ಕತೆ್ತಗಳ ಹಿಂಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
31 ಹಗಿ್ರೕಯನಾದ ಯಾಜೀಜನು ರಾಜನ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜನ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು.
32 ದಾವೀದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಉತ್ತಮ

ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ ಮಗನಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು
ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33

ಅಹೀತೋಫೆಲನು ರಾಜನ ಮಂತಾ್ರಲೋಚಕನಾಗಿದ್ದನು. ಹೂಷೈ
ರಾಜನ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಅಕೀರ್ಯ ಜನರಿಗೆ
ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. 34 ಬೆನಾಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದವನೂ ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ತರುವಾಯ ರಾಜನ ಮಂತಾ್ರಲೋಚಕರಾದರು. ರಾಜನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಯೋವಾಬನು ಪ್ರಧಾನಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ದೇವಾಲಯದ ನಕ್ಷೆ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಕುಲಪ್ರಧಾನರನು್ನ, ಪ್ರಧಾನಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಮಹಾಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,

ರಾಜನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಶುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ; ರಾಜನ ಪ್ರಮುಖ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ; ಬಲಿಷ್ಠ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಮತು್ತ
ಧೈಯರ್ವಂತರಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿ
ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು.

2 ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು ನಿಂತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ
ಸ್ಥಳವು ದೇವರ ಪಾದಪೀಠವಾಗಬೇಕು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲು ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಹಾಕಿದೆನು. 3 ಆದರೆ
ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ದಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ
ರಣವೀರನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ
ರಕ್ತಸುರಿಸಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಕುಲದಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 5 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನನ್ನ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಇಸೆ್ರೕಲ್, ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ದಾವೀದನೇ,
ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನಗೆ
ಮಗನಾಗಿರುವನು; ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. 7

ಸೊಲೊಮೋನನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾನು
ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು’” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 “ನಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮಗಿದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಇದರ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ.

9 “ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ದೇವರನು್ನ ನೀನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅರಿತುಕೋ. ನೀನು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸು. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ದೇವರ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸುವನು. ಆದರೆ
ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು. 10

ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಲಗೊಂಡು ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು.”

11 ಆ ಬಳಿಕ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ದೇವಾಲಯದ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವಾಲಯ ಮತು್ತ ಅದರ
ಮಂಟಪ, ಉಗಾ್ರಣದ ಕೋಣೆಗಳು, ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆ, ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಗಳು ಮತು್ತ ಕೃಪಾಸನದ ಮಂದಿರದ ನಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
12 ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ದಾವೀದನು
ತಯಾರಿಸಿದ್ದನು. ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಣ ಅಂಗಳಗಳ ನಕ್ಷೆ ಮತು್ತ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕೋಣೆಗಳ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಕೋಣೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ನಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ದಾವೀದನು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರ ತಂಡದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ದೇವಾಲಯದ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ದಾವೀದನು ವಿವರಿಸಿದನು. 14 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ
ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 15

ಬಂಗಾರದ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ, ಬೆಳಿ್ಳಯ
ದೀಪಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ದೀಪ ಮತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ಸಹ ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 16

ಪವಿತ್ರವಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇಡುವ ಮೇಜನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಎಷು್ಟ
ಬಂಗಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಮೇಜಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸಹ ದಾವೀದನು
ತಿಳಿಸಿದನು. 17 ಮುಳು್ಳಚಮಚ, ಚಿಮಿಕಿಸುವ ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ
ಹೂಜೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವನು್ನ ದಾವೀದನು
ತಿಳಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಧೂಪವೇದಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರ
ಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದಾವೀದನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ
ತಯಾರಿಸಲು ನಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.

19 ಆಮೇಲೆ ದಾವೀದನು, “ನಕ್ಷೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಲು
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನನು್ನ ನಡಿಸಿ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ
ನಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ,
“ಧೈಯರ್ವಾಗಿದು್ದ ಬಲಗೊಳು್ಳ ಮತು್ತ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಮುಗಿಸು. ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರುವದರಿಂದ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ಆಲಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ. 21

ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ತಂಡಗಳು
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಅನುಭವಸ್ಥರಾದ
ಕಾಮಿರ್ಕರು ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಕೆಲಸದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ದಾವೀದನು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ

ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಾವೀದನು, “ದೇವರು
ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಇನೂ್ನ

ಎಳೆಪಾ್ರಯದವನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವು ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲಸವು ಅತಿ
ಘನವಾದದು್ದ. ಕಟು್ಟವ ಆಲಯವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ.
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 2 ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಅದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರ ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಬಹು
ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಶೇಖರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಮ್ರದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ
ತಾಮ್ರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಕಬಿ್ಬಣದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ
ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಮರದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗೆ
ಬೇಕಾಗುವ ಮರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನಗಳನು್ನ,
ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಬೇಕಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಹೊಳೆಯುವ ನಾನಾಬಣ್ಣದ
ಹರಳುಗಳನು್ನ, ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ಹಾಲುಗಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ನಾನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯವು
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ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನಾನು ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಾನು ನೂರಹತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಓಫೀರಿನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಲು
ಬೇಕಾದ ಇನೂ್ನರರವತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ 5

ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೂ್ನ ಇದರ ನಾಜೂಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ
ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರಧಾನರು, ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರು,
ಪ್ರಧಾನಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು, ರಾಜನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಒಟು್ಟ
ನೂರತೊಂಭತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ ಬಂಗಾರ, ಮುನೂ್ನರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ಟನ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಆರನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಟನ್ ತೂಕದ ತಾಮ್ರ
ಮತು್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರೈವತು್ತ ಟನ್ ತೂಕದ
ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ರತ್ನಗಳಿದ್ದವೋ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ಗೇಷೋರ್ನ್ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನು ಅವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕರುಗಳು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು;
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು.

ದಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
10 ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ದಾವೀದನು ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು:
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ.

11 ಯೆಹೋವನೇ, ಮಹತ್ವ, ಸಾಮಥ್ಯರ್, ಮಹಿಮೆ, ಜಯ ಮತು್ತ
ಗೌರವಗಳು ನಿನ್ನವೇ ಆಗಿವೆ.

ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.
ಯೆಹೋವನೇ, ರಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನದೇ.
ನೀನೇ ಅದರ ಶಿರಸು್ಸ; ಅದನಾ್ನಳುವಾತನೂ ನೀನೇ.

12 ಗೌರವವೂ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಹೊರಡುವವು.
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಆಳುವಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಸಾಮಥ್ಯರ್ವು ತುಂಬಿವೆ.
ಯಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರನಾ್ನಗಿಯೂ

ಪ್ರಬಲರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲಯೇ.
13 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

14 ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವಸು್ತಗಳು ನನಿ್ನಂದಾಗಲಿ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರಿಂದಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳು.
ನಿನಿ್ನಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

15 ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;

ದಾಟಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ.
ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ನಾವು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ.
ಆದರೆ ಇವೆಲಾ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳು;
ಇವೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು.

17 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಜನರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ.
ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ

ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆ.

ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾನು ಶುದ್ಧಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಇಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ವಯಿಚೆ್ಛಯಿಂದ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

18 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ,
ಇಸಾಕ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರ ದೇವರು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಹಾಯಿಸು.
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೇವೆಮಾಡುವಂತೆ

ಸಹಾಯಿಸು.
19 ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೂ ನಿನಗೆ

ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ, ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು

ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಮಂದಿರಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವೆನಲಾ್ಲ,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡು.”
20 ನೆರೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ದಾವೀದನು, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ತಲೆಬಾಗಿ ದೇವರನೂ್ನ ಅರಸನನೂ್ನ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ
21 ಮರುದಿವಸ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಒಂದು ಸಾವಿರ
ಹೋರಿಗಳು, ಒಂದುಸಾವಿರ ಟಗರುಗಳು, ಒಂದುಸಾವಿರ ಆಡುಗಳು
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಾಂಗಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. 22 ಆ ದಿವಸ ಸೇರಿಬಂದ
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿದರು.

ಅವರು ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ತಿರಿಗಿ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿಯೂ ಚಾದೋಕನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.

23 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬದಲಾಗಿ
ರಾಜನಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಗೌರವಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯರಾದರು. 24 ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರು, ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ
ದಾವೀದನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು. 25

ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೂ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗಿದ್ದಷು್ಟ ಗೌರವವೂ ವೈಭವವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ದಾವೀದನ ಮರಣ
26 ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಲವತು್ತ

ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆ
ಮಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತಮೂರು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. 28 ಅವನು ಬಹಳ ಮುದುಕನಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚದ ಗೌರವ ಸನಾ್ಮನಗಳು ದೊರೆತವು.
ಅವನ ನಂತರ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅರಸನಾದನು.

29 ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯತನಕ ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದಶಿರ್ಯಾದ ಸಮುವೇಲ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ನಾತಾನ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ಯಾದ ಗಾದ್ ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 30 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದಗ ದಾವೀದನು
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಹಸಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಕುರಿತಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 29:4 310 1 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 29:30



1

2

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಅರಸನಾಗಿ ಪ್ರಖಾ್ಯತನಾದನು.

2 ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಅಂದರೆ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ಕುಲಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವದಶರ್ನಗುಡಾರವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. 4 ದೇವರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದಾವೀದನು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ತಾನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು; ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಗುಡಾರವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದನು. 5 ಊರೀಯ ಮಗನೂ ಹೂರನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ
ಆದ ಬೆಚಲೇಲನು ಮಾಡಿದ ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋದರು.
6 ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಮ್ರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

7 ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ದಶರ್ನ ನೀಡಿ,
“ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಮಹಾಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿ ಅವನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಅರಸನಾಗುವದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 9 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರುತಿ್ತೕ. ಅದರಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ
ಧೂಳಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ತುಂಬಿದಾ್ದರೆ. 10 ಈ ಜನರನು್ನ
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಳುವ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ
ವಿವೇಕವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಆಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಗೌರವವನಾ್ನಗಲಿ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು
ಎಂದಾಗಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಆಳಲು
ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡಿಸುವಾಗ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೇಳಿರುತಿ್ತೕ. 12

ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.
ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೂ ಇಂಥಾ
ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಾಗಲಿ ಘನತೆಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೂ ಇಂಥಾ ಘನತೆ ಮತು್ತ
ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಸೊಲೊಮೋನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಆರಾಧನಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನು್ನ
ಮಾಡತೊಡಗಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡದು್ದ

14 ಸೊಲೊಮೋನನು ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ
ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ರಾಹುತರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳನಿ್ನಡುವ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.

15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅಪಾರವಾದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಕಲು್ಲಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿದ್ದವು. ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು. ಪಶಿ್ಚಮದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಜಾಲಿಮರಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವದಾರುಮರಗಳೂ
ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. 16 ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರ ಮೂಲಕ
ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದನು. 17 ಸೊಲೊಮೋನನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಥಕೆ್ಕ ಏಳು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಅರಸರಿಗೂ
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸರಿಗೂ ಮಾರಿದರು.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೊಲೊಮೋನನ ಸಿದ್ಧತೆ

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೋಜಿಸಿದನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನಗೆ
ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಾಡಿದನು. 2 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರನೂ್ನ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಕಲಿ್ಲನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಕಲು್ಲಕುಟಿಕರನೂ್ನ ಇವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೂರು
ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

3 ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ತೂರ್ ದೇಶದ ರಾಜನೂ
ಆದ ಹೂರಾಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು:
“ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ಅರಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ
ದೇವದಾರುಮರಗಳನು್ನ ನೀನು ಒದಗಿಸಿದಂತೆಯೇ ನನಗೂ ನೀನು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ
ಘನತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿರುವೆನು. ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯವೂ ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕುವೆವು; ವಿಶೇಷ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವೆವು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮತು್ತ
ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನೇಮಿಸಿರುತಾ್ತನೆ.
5 “ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮಹತಾ್ತದ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. 6

ಯಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆಕಾಶವೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೂ ಆತನ
ವಾಸಕೆ್ಕ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲಾರೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದು
ಧೂಪಹಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.
7 “ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಪಳಗಿರುವ
ಒಬ್ಬ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯನು್ನ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ
ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು, ನೇರಳೆ ವಣರ್ಗಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದೂ
ಗೊತಿ್ತರಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ
ದೇವದಾರು, ತುರಾಯಿ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧಮರಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಲೆಬನೋನಿನ ಮರಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ
ಅನುಭವಸ್ಥ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸೇವಕರೂ
ಬರುವರು. 9 ನಾನು ಕಟು್ಟವ ಆಲಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ
ಅಂದವಾಗಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
10 ನಿನ್ನ ಜನರು ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಸಾಗಿಸುವ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನಾನು
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.”

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 1:2 311 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 2:10
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11 ಅದಕೆ್ಕ ಹೂರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ
ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು:
“ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ.
12 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ, ಆತನು
ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿನಗೆ
ಜ್ಞಾನವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇರುವದರಿಂದ ನೀನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆ. 13

ನಾನು ಹೂರಾಮಾಬೀ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅನುಭವಶಾಲಿಯಾದ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಅವನ
ತಾಯಿಯು ದಾನ್ ಕುಟುಂಬದವಳು, ತಂದೆಯು ತೂರ್
ಪಟ್ಟಣದವನು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ
ಇವುಗಳ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಚತುರನು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀಲಿ, ಕೆಂಪು
ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಲಿನಿನ್
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಏನೇ
ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಡುವನು. ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ದಾವೀದನ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವನು.
15 “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ
ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. 16 ನಾವು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಅವುಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸಿ
ತೆಪ್ಪಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ತೇಲಿಬಿಡುವೆವು. ಅವು
ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ತಲುಪಿದಾಗ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ
ರವಾನಿಸು.”

17 ಆಮೇಲೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಈ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಪರದೇಶದವರಿದ್ದರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೊರೆಹೊರುವದಕಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು; ಎಂಭತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ
ಕೆಲಸಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಿದನು; ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕಾಮಿರ್ಕರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಮೋರೀಯಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನ

ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅದು ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಒನಾರ್ನನ ಕಣವಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ದಾವೀದನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದನು. 2

ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

3 ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಉದ್ದಳತೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ: ಉದ್ದ
ಅರವತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ. ದೇವಾಲಯದ ಅಳತೆಗಾಗಿ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಹಳೆಯ ಮೊಳದ ಅಳತೆಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. 4 ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದುಗಡೆಯಿದ್ದ
ಮಂಟಪವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಿತು್ತ. ಮಂಟಪದ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯ
ಗೋಡೆಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ತುರಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಸರಪಣಿಗಳೂ ಬಂಗಾರದಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 6 ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಪವರ್ಯಿಮ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. 7

ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆಲಯದ ತೊಲೆ, ಹೊಸಿ್ತಲು,
ಗೋಡೆ, ಕದ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿ,
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.

8 ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದನು.
ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
ದೇವಾಲಯದ ಅಗಲದಷೆ್ಟೕ ಅದು ಅಗಲವಿತು್ತ. ಅದರ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಆ
ಬಂಗಾರವು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಟನ್ ತೂಕವಿತು್ತ. 9 ಬಂಗಾರದ
ಮೊಳೆಗಳ ತೂಕ ಅಧರ್ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಇಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ

ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 11 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಒಂದೊಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಒಟು್ಟ ಉದ್ದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ. ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿತು್ತ;
ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯನು್ನ
ತಾಗಿತು್ತ. 12 ಅಂತೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಇನೊ್ನಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿತು್ತ. 13 ಹೀಗೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದವು.

14 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ನೀಲ, ಧೂಮ್ರ ಮತು್ತ
ಕೆಂಪು ಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಯರ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕಸೂತಿ
ಮಾಡಿಸಿದನು.

15 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತೆ್ತೖದು
ಮೊಳ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅದರ ಮೇಲಿನ
ಭಾಗ ಐದು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 16 ಅವನು ಕೊರಳಿನ ಸರಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು.
ಅವನು ನೂರು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ತೂಗುಹಾಕಿದನು.
17 ಈ ಕಂಬಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಯಾಕೀನ್
ಎಂತಲೂ ಎಡಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದೇವಾಲಯದ ವಸು್ತಗಳು

ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ; ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮೊಳ ಅಗಲ; ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಮೊಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 2 ಅವನು

ಎರಕಹೊಯ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನೀರಿನ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಇದು ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಬಾಯಿಯ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ
ಹತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ; ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ; ಎತ್ತರ
ಐದು ಮೊಳ. 3 ಆ ನೀರಿನ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ಯವಾಗ
ಅದರ ಬಾಯಿಯ ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋರಿಯ ಚಿತ್ರವನು್ನ
ಎರಡು ಸಾಲಾಗಿ ಹತು್ತ ಮೊಳ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಸದನು. 4 ಆ
ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ದೊಡ್ಡ ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿತು್ತ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು
ಹೋರಿಗಳು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೂ ಮೂರು ಹೋರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣದ
ಕಡೆಗೂ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಎಲಾ್ಲ ಹೋರಿಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಮಧ್ಯಭಾಗಕೆ್ಕ ಹಿಮು್ಮಖವಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 5 ಈ ತಾಮ್ರದ ಎರಕದ ಪಾತೆ್ರಯು ಮೂರು
ಇಂಚು ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಂಚು ಕಮಲಾಕಾರದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಹೋಲುತಿ್ತತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅರವತಾ್ತರು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರನು್ನ
ತುಂಬ ಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

6 ಸೊಲೊಮೋನನು ಹತು್ತ ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಐದು
ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಯ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಐದು ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಈ ಗಂಗಾಳಗಳ ನೀರನು್ನ ಯಜ್ಞ
ಮಾಡಲಿಕಿ್ಕರುವ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಮೊದಲು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಮ್ರದ
ಪಾತೆ್ರಯ ನೀರನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

7 ಸೊಲೊಮೋನನು ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಬಂಗಾರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಮೇರೆಗೆ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಐದನು್ನ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಐದನು್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಡಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಹತು್ತ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಐದನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಉಳಿದ ಐದನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
ಸೊಲೊಮೋನನು ನೂರು ಬಂಗಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಾಜಕರ
ಅಂಗಳವನೂ್ನ ಮಹಾಅಂಗಳವನೂ್ನ ಮಹಾಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ ಕದಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದ್ದವು. 10 ಅವನು ಆ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಬಲ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು.

11 ಹೂರಾಮನು ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.

12 ಹೂರಾಮನು ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಎತ್ತರದ
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ತುತ್ತತುದಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಬೋಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕೃತವಾದ
ಜಾಲರಿಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 2:11 312 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 4:12
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13 ಆ ಜಾಲರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ನಾನೂರು ದಾಳಿಂಬೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಲರಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾಲಾಗಿ
ದಾಳಿಂಬೆಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಟ್ಟನು. ಈ ಜಾಲರಿಯು ಕಂಬದ
ಮೇಲಾ್ಭಗವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು್ತ.
14 ಹೂರಾಮನು ಪೀಠಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು.
15 ಎರಕಹೊಯ್ದ ತಾಮ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಅದನು್ನ
ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ತಯಾರಿಸಿದನು.
16 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ, ಮುಳು್ಳ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.
ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೊಳೆಯುವ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 17

ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಈ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೊದಲು
ಜೋಡರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಮತು್ತ ಚೆರೇದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ
ಆವೆಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಆಕಾರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಎರಕಹೊಯಿಸಿದನು. 18 ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳ ತೂಕಕೆ್ಕ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

19 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಂಗಾರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು; ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಇಡಲು ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು; 20 ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ದೀಪಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಈ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೇಮಕವಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯಬೇಕು. 21 ಸೊಲೊಮೋನನು ಹಣತೆ, ಹೂವು,
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು; 22

ಕತ್ತರಿ, ಬೋಗುಣಿ, ಧೂಪಾರತಿ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ, ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗಣ ಬಾಗಿಲಿನ ಕದಗಳು; ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕದಗಳು
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು.
ದಾವೀದನು ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಸೊಲೊಮೋನನು ತಂದಿರಿಸಿದನು; ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರದ
ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಆಗಮನ
2 ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂದರೆ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿದನು. 3 ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ
ದಿವಸ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮುಂದೆ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಈ ಹಬ್ಬವು ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿತು.

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಾಗ ಲೇವಿಯರು
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. 5 ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ, ಅದರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು. 6 ಸೊಲೊಮೋನನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ನೆರೆದು
ಬಂದರು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು. 7

ಆಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಇಟ್ಟರು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೆರೂಬಿಗಳು ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 9 ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊರಲು ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಕೋಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ
ಕೊನೆಗಳು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.
ಆದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಯಾರಿಗೂ
ಕಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕೋಲುಗಳು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವೆ. 10

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ
ಇದ್ದವು. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೊಳಗಿಟ್ಟನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

11 ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದ ಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ
ವಗರ್ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಆಚಾರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 12 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಪೂವರ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಗಾಯಕರು ನಿಂತರು. ಆಸಾಫನ,
ಹೇಮಾನನ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನನ ಗಾಯಕ ವೃಂದದವರೆಲ್ಲರೂ

ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಗಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಳೀ ನಾರುಮಡಿಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಉಟಿ್ಟದ್ದರು.
ತಾಳ, ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಕರೊಂದಿಗೆ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. 13

ಗಾಯಕರ ಸ್ವರವೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ದವೂ ಒಬ್ಬನದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ
ತೋರಿಬಂತು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ
ಶಬ್ದವು ಹೊರಟಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಳ, ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದರು.
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ”

ಎಂದು ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿದರು.
ಆಗ ದೇವಾಲಯವು ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಮೋಡದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 14 ಆಗ ಯಾಜಕರು
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆಯಲಾ್ಲ! 2 ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ

ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಭಾಷಣ
3 ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
4 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ದಾವೀದನಿಗೆ, 5 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರ ತಂದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಆಲಯಕೋಸ್ಕರ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನೂ್ನ ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ದಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. 8 ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ, ‘ದಾವೀದನೇ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿರುವದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ! 9 ಆದರೆ ನೀನು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು
ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದಾವೀದನು ನನ್ನ ತಂದೆ.
ಈಗ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನು. ಇದು ದೇವರ
ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕಾ್ಕಗಿ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. 11

ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಬಂಧನ ಶಾಸನವಿರುವ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
12 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಜನರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿಂತನು. 13

ಸೊಲೊಮೋನನು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪೀಠವನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದನು.
ಅದರ ಉದ್ದ ಐದು ಮೊಳ; ಅಗಲ ಐದು ಮೊಳ; ಎತ್ತರ ಮೂರು
ಮೊಳ; ಅದನು್ನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಸವರ್ಜನರ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ
ಎತಿ್ತ,
14 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಸಮಾನರಾದ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ
ಕರುಣೆಯಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದು,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವದಾದರೆ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆ. 15 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ
ನೀನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವೆ. ದಾವೀದನು ನನ್ನ
ತಂದೆ. ಅವನಿಗೆ ನೀನು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನವು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿತು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.’ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆಯಲಾ್ಲ? 17

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವು ನೆರವೇರಲಿ.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 4:13 313 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 6:17
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18 “ದೇವರೇ, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆಕಾಶಮಂಡಲವಾಗಲಿ
ಅತು್ಯನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕಟಿ್ಟರುವ ಈ ಆಲಯವು ಸಹ ನಿನ್ನ ವಾಸಕೆ್ಕ
ಸಾಲದು. 19 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಲಾಲಿಸು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ.
ನಾನು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ
ಆಲೈಸು. 21 ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ನಾನು ಮಾಡುವ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು. ನಾವು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು; ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
22 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ 23 ಅದನು್ನ ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲೈಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಕೇಡುಮಾಡಿದವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು; ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯವು ಅವನಿಗೇ ತಟು್ಟವಂತೆ ಮಾಡು. ಯಾವನು
ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಅವನ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡು.
24 “ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದಾಗ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಈ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ 25 ಆಗ ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರಮಾಡು.
26 “ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದಾಗ
ನಿನ್ನ ಜನರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ 27 ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ
ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬದುಕುವಂತೆ ಸರಿಯಾದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸು. ಅವರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಆ ದೇಶವನೆ್ನೕ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
28 “ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸೋಂಕುರೋಗ
ತಗಲಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ವೈರಿಗಳು
ಬಂದು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇಶದ
ಜನರನು್ನ ಕಾಡಿದಾಗ 29 ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಆಲಯದ
ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವದಾದರೆ, 30 ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸಿ ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ತಿಳಿದಿರುವೆ. 31 ಆಗ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವರು.
32 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಲ್ಲದ ಪರದೇಶಿಯು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಈ ಆಲಯದ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವದಾದರೆ, 33

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನೀನು ಆ ಪರದೇಶಿಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಂತೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು. ನಾನು
ಕಟಿ್ಟದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ
ಎಂಬದು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
34 “ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ನೀನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಟಿ್ಟದ
ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ 35 ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
36 “ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಬಹುದು;
ಪಾಪಮಾಡದೆ ಇರುವವನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನೀನು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ 37 ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಾವು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ

ದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, ‘ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು
ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿ 38 ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ
ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ದೇಶದ
ಕಡೆಗೂ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ
ನಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಮುಖಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ, 39 ನಿನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ನೀನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 40 ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ನಮ್ಮನು್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

41 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೊಡನೆ ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಬಾ.
ನಿನ್ನ ಯಾಜಕರು ರಕ್ಷಣಾವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

42 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಅರಸನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.

ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ದಾವೀದನನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕೂಡಲೇ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನೂ್ನ

ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿತು. 2 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು.
3 ಸೇರಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ
ಬೀಳುವದನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ
ತುಂಬಿದ್ದನೂ್ನ ನೋಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಬಿದು್ದ
“ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು,
ಅವನ ಕರುಣೆಯು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವಂಥದು್ದ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.
4 ಅನಂತರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ

ಜನರೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5

ಸೊಲೊಮೋನ ಅರಸನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅರಸನೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 6 ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಲೇವಿಕುಲದ ಗಾಯಕರು ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದನು. ಯಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು
ನಿರಂತರವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

7 ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಆಗದೆಹೋಯಿತು.

8 ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ
ಬಹುದೊಡ್ಡ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹವು ನೆರೆದು ಬಂದಿತು್ತ.
ಹಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ ತನಕ
ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 9 ಏಳು ದಿನ
ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಎಂಟನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳ ತನಕ ಆಚರಿಸಿದರು. 10 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಸೊಲೊಮೋನನು ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 6:18 314 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 7:10
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ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದದು್ದ
11 ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾನು ಯೋಜಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು. 12 ಆ
ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
“ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಯಜ್ಞಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.
13 ನಾನು ಮಳೆ ಬಾರದಂತೆ ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರೆ, ಅಥವಾ
ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ
ಜನರಿಗೆ ರೋಗವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರೆ 14 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಜನರು ದೀನತೆಯಿಂದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸಿ, ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು. 15 ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 16 ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂ
ಸದಾಕಾಲ ಈ ಆಲಯದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. 17

ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಿದನೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿ, ನನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ನನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗುವದಾದರೆ, 18 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು
ಮಹಾರಾಜ್ಯವಾಗುವದು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ,
‘ದಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾಗಿರುವನು’ ಎಂದು ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
19 “ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀನು
ಮೀರಿ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 20 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು; ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದ ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡುವೆನು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಲೋಕದ ಜನರು
ಗೇಲಿಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 21 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಹೊಂದಿದ ಈ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು, ‘ದೇವರು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದನು?’ ಎಂದು
ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 22 ಆಗ ಜನರು, ‘ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೊರತಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಅವುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭಯಂಕರವಾದ ಈ
ಸಂಕಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು” ಅಂದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟಿ್ಟದ ಪಟ್ಟಣಗಳು

ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಬೇಕಾದವು. 2

ಅನಂತರ ಹೂರಾಮನು ಕೊಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ
ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 3 ಇದಾದ
ಬಳಿಕ ಸೊಲೊಮೋನನು ಚೋಬದ ಹಮಾತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತದೊ್ಮೕರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟಿ್ಟದನು. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾತಿನ
ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉಗಾ್ರಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 5

ಮೇಲಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಎಂಬ
ನಗರಗಳನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯ
ನಗರಗಳನಾ್ನಗಿ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆ ನಗರಗಳನು್ನ ಕೋಟೆ, ಕದ
ಮತು್ತ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿಂದ ಬಲಗೊಳಿಸಿದನು. 6 ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಾತ್
ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉಗಾ್ರಣ ನಗರಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ರಥಗಳನು್ನ ಇಡುವದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ರಾಹುತರ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ
ಪ್ರಕಾರ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನರಾದ ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಈ ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟವರ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದರೆ. 9 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಸೊಲೊಮೋನನ ಯುದ್ಧವೀರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೈನಕೂ್ಕ ರಥಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ಸಾರಧಿಗಳಿಗೂ
ಮಹಾದಂಡನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 10 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ
ರೀತಿಯ 250 ಅಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು.

11 ಸೊಲೊಮೋನನು ದಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಫರೋಹನ
ಕುಮಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಕೆಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿದನು. “ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯು ದಾವೀದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ”
ಎಂದು ಸೊಲೊಮೋನನು ಅಂದುಕೊಂಡನು.

12 ಅನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದ
ಮುಂದೆ ತಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ಮೋಶೆಯ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಬ್ಬತ್ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಷರ್ದ ಮೂರು ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ (ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ, ವಾರಗಳ ಹಬ್ಬ
ಮತು್ತ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ) ಆಯಾ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಾಜಕರನು್ನ ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆಯಾಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಅವರು ಗಾಯನದಲಿ್ಲಯೂ ಯಾಜಕರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ
ಸಹಾಯಕರಾಗಿಯೂ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. ದೇವಮನುಷ್ಯನಾದ ದಾವೀದನು ಹೀಗೆಯೇ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 15 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಲಿ ಲೇವಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಯಾರೂ
ಬದಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಅವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಅವರು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು.

16 ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವು ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಾಯರ್ವೆಲಾ್ಲ
ಮುಕಾ್ತಯವಾಯಿತು.

17 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊಮೋನನು ಎದೋಮ್ ದೇಶದ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಮತು್ತ ಏಲೋತ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 18 ಹೂರಾಮನು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೋಸ್ಕರ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ
ಜನರೇ ಅದನು್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ನುರಿತ
ನಾವಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹೂರಾಮನ ನಾವಿಕರು ಸೊಲೊಮೋನನ
ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಓಫೀರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹದಿನೇಳು ಟನ್
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದು್ದ

ಸೊಲೊಮೋನನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಕೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ದೊಡ್ಡ

ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಳು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ
ವಜ್ರವೈಢೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಷೊ್ಟೕ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಳು. 2 ಅವನು ಆಕೆಯ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಕೆಯ ಯಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಯೂ ಅವನಿಗೆ
ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಅವನ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ
ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಮನೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದಳು. 4 ಸೊಲೊಮೋನನ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಆಹಾರವನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಅವನ
ಸೇವಕರು ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯ ರೀತಿಯನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಳು.
ಅವರು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪು, ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡುವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಆಕೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ
ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಳು.

5 ಆಕೆ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, “ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. 6 ನಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವ ತನಕ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಅಧರ್ದಷೂ್ಟ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀನು
ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವೆ. 7 ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ನಿನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಧನ್ಯರು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಇವರು ನಿನ್ನ
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವರು. 8 ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 7:11 315 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 9:8



10

ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನೂ್ನ ಸರಿಯಾದದ್ದನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

9 ಆ ಬಳಿಕ ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನ್ ಅರಸನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತು್ತ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು.
ಅಷು್ಟ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಯಾರೂ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

10 ಹೂರಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರು
ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂಗಾರವನು್ನ ತಂದರು; ಅಲ್ಲದೆ ಸುಗಂಧದ
ಮರಗಳನೂ್ನ ವಜ್ರವೈಢೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 11 ಸುಗಂಧದ
ಮರಗಳಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಮತು್ತ
ಅರಮನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ
ಗಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಹಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಅದರಿಂದ
ತಯಾರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಅಂತಹ
ಸುಂದರವಾದ ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.

12 ಶೆಬದ ರಾಣಿಯು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ತಂದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅನಂತರ ಶೆಬದ ರಾಣಿಯೂ ಆಕೆಯ ಪರಿವಾರವೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತೆರಳಿದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಐಶ್ವಯರ್
13 ಸೊಲೊಮೋನನು ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ

ಒಂಭೈನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.
14 ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು, ಅರೇಬಿಯದ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರುಗಳು ಮತು್ತ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ಸೊಲೊಮೋನನು ಇನೂ್ನರು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಾಣಿಗೆ
ಸುಮಾರು ಎಳು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂಗಳಷು್ಟ ಚಿನ್ನವು ಹಿಡಿಯಿತು. 16

ಇದಲ್ಲದೆ ಮುನೂ್ನರು ಸಣ್ಣ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಒಂದೊಂದು ಗುರಾಣಿಗೆ
ಸುಮಾರು ನಾಲು್ಕ ಪೌಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ
ಗುರಾಣಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನು “ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು”
ಎಂಬ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟನು.

17 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ದಂತದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 18 ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಹತ್ತಲು
ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಪಾದಪೀಠವಿತು್ತ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು
ಏಪಾರ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ; ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಸಿಂಹಗಳ ಆಕೃತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಟಿ್ಟದ್ದರು. 19 ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಗಳ ಆಕೃತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮೆಟ್ಟಲಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಹದ ಆಕೃತಿಯಿತು್ತ.
ಇಂಥ ಸಿಂಹಾಸನವು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

20 ಸೊಲೊಮೋನನು ಕುಡಿಯುವ ಪಾತೆ್ರಗಳೆಲಾ್ಲ
ಬಂಗಾರದವುಗಳೇ. “ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು” ಎಂಬ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ
ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ
ಬೆಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

21 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಹೂರಾಮನ ನಾವಿಕರು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದರು. ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಹಡಗುಗಳು ತಾಷೀರ್ಷಿನಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ಕೋತಿ ಮತು್ತ
ನವಿಲುಗಳನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು.

22 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚು್ಚ
ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. 23 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ನೋಡಿ ಅವನಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಲೋಕದ
ರಾಜರುಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಆ
ರಾಜರುಗಳು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಆಯುಧಗಳನು್ನ,
ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

25 ಸೊಲೊಮೋನನ ರಥಗಳಿಗೂ ರಥಾಶ್ವಗಳಿಗೂ ನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರ ಲಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ
ರಾಹುತರು ಇದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. 26 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ರಾಜ್ಯ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇರೆಯ
ತನಕವಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನೇ

ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. 27 ಸೊಲೊಮೋನನಿಂದಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಕಲು್ಲಗಳಷು್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತು್ತ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ದೇವದಾರು ಮರಗಳು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿಕಮೋರ್
ಮರಗಳಂತೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿದ್ದವು. 28 ಜನರು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೋಸ್ಕರ ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಮರಣ
29 ಸೊಲೊಮೋನನು ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದ ತನಕ ಮಾಡಿದ

ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ಬರೆದ
ಲೇಖನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಶೀಲೋವದ ಅಹೀಯನ
ಪ್ರವಾದನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ದೇವದಶಿರ್ಯಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ದಶರ್ನಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇವದಶಿರ್ಯಾದ
ಇದೊ್ದೕ, ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ. 30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸೊಲೊಮೋನನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಆಳಿದನು. 31 ಆ ಬಳಿಕ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿದನು. ಅವನನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.
ಸೊಲೊಮೋನನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
ಅರಸನಾದನು.

ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಅವಿವೇಕತನ

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ರಾಜನಾದ

ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ನೆಬಾಟನ ಮಗನು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
ರಾಜನಾದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದರು.
ಆಗ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
4 “ರೆಹಬಾ್ಬಮನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ
ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಭಾರವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವೆವು” ಅಂದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು, “ನೀವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

6 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮಂತಾ್ರಲೋಚಕರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿ, “ಇವರಿಗೆ
ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

7 ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿ,
ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರೆ ಅವರು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಆದರೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಅವನ ಸಮಪಾ್ರಯದ ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ, 9 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರವನು್ನ ಹಗುರ
ಮಾಡಲು ಜನರು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು, “ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸೊಂಟಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನ ಕಿರಿಬೆರಳು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ನಾನಾದರೋ
ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚಾಟಿಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ನಾನಾದರೋ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆ
ನೀಡಿದರು.

12 ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ರೆಹಬಾ್ಬಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. 13 ಆಗ
ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. 14 ಯೌವನಸ್ಥರು
ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ
ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದನು. ನಾನಾದರೋ ಅದನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಚಾಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಡೆದನು. ನಾನಾದರೋ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವೆನು” ಅಂದನು. 15 ಹೀಗೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜನರ
ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತು್ತ.
ದೇವರು ಅಹೀಯನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗಾಯಿತು. ಅಹೀಯನು
ಶೀಲೋವಿನವನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 9:9 316 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 10:15
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16 ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದದ್ದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ,
“ನಾವು ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ್ದೕವೋ? ಇಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಇಷಯನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಪಾಲಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ.

ದಾವೀದನ ಮಗನು ಅವನ ವಂಶದವರನೆ್ನೕ ಆಳಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೇರಿಬಂದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 17 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನೇ
ರಾಜನಾದನು.

18 ಹದೋರಾಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಅಧಿಕಾರಿ.
ಅವನನು್ನ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಏರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 19 ಅಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದರು.

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ನುರಿತ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 2 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವು ಬಂತು, 3 “ಶೆಮಾಯನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡು. ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: 4

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನೀವು
ಯುದ್ಧಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.”
ರೆಹಬಾ್ಬಮನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೂ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅವರು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬಲಗೊಳಿಸಿದು್ದ
5 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ

ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಭದ್ರವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. 6 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್, ಏತಾಮ್, ತೆಕೋವ, 7 ಬೇತೂ್ಚರ್,
ಸೋಕೋ, ಅದುಲಾ್ಲಮ್, 8 ಗತ್, ಮಾರೇಷ, ಜೀಫ್, 9

ಅದೋರೈಮ್, ಲಾಕೀಷ್, ಅಜೇಕ. 10 ಚೊಗರ್, ಅಯಾ್ಯಲೋನ್
ಮತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ದುರಸಿ್ತಪಡಿಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 11

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು;
ಆಹಾರಸಾಮಾಗಿ್ರ, ಎಣೆ್ಣ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. 12 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಈಟಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು; ಹೀಗೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 14 ಲೇವಿಯರು ತಮಗಿದ್ದ
ಗೊಮಾಳಗಳನೂ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಬಂದರು. ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು.

15 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿ
ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಬಸವನ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದನು. 16

ಲೇವಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು.
17 ಅವರೆಲ್ಲ ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನೊಂದಿಗೆ ಮೂರು
ವಷರ್ವಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಂತೆ
ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನಂತೆ ದೇವರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬ
18 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆರೀಮೋತನ ಮಗಳಾದ ಮಹ್ಲತ್

ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು
ಅಬೀಹೈಲ್. ಯೆರೀಮೋತನು ದಾವೀದನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.

ಅಬೀಹೈಲಳು ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಯಾಬನ ಮಗಳು. 19

ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಂದ ಮಹ್ಲತಳು ಈ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದಳು: ಯೆಗೂಷ್, ಶೆಮಯರ್ ಮತು್ತ ಜಾಹಮ್. 20 ಆಮೇಲೆ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಅಬೀಯ, ಅತೆ್ತ್ಯ, ಜೀಜ
ಮತು್ತ ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 21 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
ತನ್ನ ಬೇರೆ ಪತಿ್ನಯರಿಗಿಂತಲೂ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿಗಿಂತಲೂ ಮಾಕಳನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಮಾಕಳು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು.
ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರೂ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ
ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಅರವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.

22 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಮಾಕಳ ಮಗನಾದ ಅಬೀಯನನು್ನ ಅವನ
ಸಹೋದರರೊಳಗಿಂದ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 23 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ವಿವೇಕದಿಂದ ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನಾ್ನಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿಮಾಡಿದು್ದ

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ರಾಜನಾಗಿ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನೂ
ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
2 ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಶೀಶಕನು

ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಶೀಶಕನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜ.
ರೆಹಬಾ್ಬಮನೂ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾದದೆ್ದೕ ಈ ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕಾರಣ. 3 ಶೀಶಕನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ರಥಗಳು, ಅರವತು್ತಸಾವಿರ ರಾಹುತರು ಮತು್ತ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾರದಷು್ಟ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. ಅವನ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಲಿಬ್ಯ, ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ಮತು್ತ ಸುಕಿ್ಕೕಯ ದೇಶದ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದ್ದರು. 4

ಶೀಶಕನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ ನಡೆದನು.

5 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಶೆಮಾಯನು, ಶೀಶಕನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಧಾನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ರೆಹಬಾ್ಬಮನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿದಿ್ದೕರಿ. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ
ಶೀಶಕನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ನಾಯಕರುಗಳೂ ರೆಹಬಾ್ಬಮನೂ
ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗೆ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರು. “ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನೇ ಸರಿ” ಎಂದರು.

7 ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರೂ ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ ಶೆಮಾಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ಅರಸನೂ ನಾಯಕರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸದೆ ಬೇಗನೆ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವು ಸುರಿಯುವಂತೆ
ನಾನು ಶೀಶಕನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಶೀಶಕನ ಸೇವಕರಾಗುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇತರ ರಾಜರುಗಳ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.”

9 ಶೀಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಭಂಡಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೂರೆಮಾಡಿದನು. ರಾಜನ ಅರಮನೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ
ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ದನು. 10

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬಂಗಾರದ ಗುರಾಣಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಚಿನ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯುವ
ಕಾವಲುಗಾರರ ವಶಕೆ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ರಾಜನು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಕಾವಲುಗಾರರು ಆ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹೊರತರುವರು. ತರುವಾಯ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇಡುವರು.

12 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಕೋಪವು
ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು
ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 10:16 317 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 12:12
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13 ರಾಜನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಗೊಂಡನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ನಲವತೊ್ತಂದು ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ತಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ನಯಮಾ. ಆಕೆ ಅಮೊ್ಮೕನ್ ದೇಶದವಳು. 14

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

15 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಶೆಮಾಯ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ಯಾದ ಇದೊ್ದೕ ಬರೆದ
ಚರಿತೆ್ರಗಳ ವಂಶಾವಳಿಗಳಲಿ್ಲ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತಾನು ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದಗ
ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಅವನಿಗೂ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದವು. 16 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಅಬೀಯನು ಹೊಸ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾದ ಅಬೀಯನು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಅವನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಊರೀಯೇಲನ
ಮಗಳಾದ ಮೀಕಾಯಳು ಅಬೀಯನ ತಾಯಿ. ಊರೀಯೇಲನು
ಗಿಬೆಯ ಊರಿನವನು. ಅಬೀಯನಿಗೂ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಯುದ್ಧವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಅಬೀಯನ ಬಳಿ ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವೀರ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾದನು.

4 ಆಗ ಅಬೀಯನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಚೆಮಾರೈ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, “ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೇ, ಸಮಸ್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 5 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳಲು ಉಪಿ್ಪನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 6

ಆದರೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದ್ದನು. ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 7 ಆಗ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬಾರದ ದುಷ್ಟಜನರು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಆಗ ಸಣ್ಣ
ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನೂ್ನ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಕರನೂ್ನ ತಡೆಯಲು
ಅವನಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

8 “ದಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು ಆಳುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಈಗ ನೀವು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಸೈನ್ಯವಿರಬಹುದು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬಸವ ಮೂತಿರ್ಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲವೆ. 9 ನೀವು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರಿ. ನೀವು ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದಲೇ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ತಂದರೆ ನೀವು
ಅವನನು್ನ ‘ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ’ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವಿರಿ.

10 “ನಮಗಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು. ಯೆಹೂದ್ಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರಾದ ನಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು
ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ಯಾಜಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. 11 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಧೂಪಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು; ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವರು. ಅವರು ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿನ
ಆರತಿಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವು
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ
ಉರಿಯುವವು. ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಸೇವೆಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 12

ದೇವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವವನು ಆತನೇ. ಅವನ
ಯಾಜಕರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಯಾಜಕರು
ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಎಚ್ಚರಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಜಯಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಂತೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವು ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿತು್ತ. ಅಬೀಯನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 14 ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ
ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ
ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿದರು.
ಯಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. 15 ಆಗ ಅಬೀಯನ
ಸೈನ್ಯದವರು ದೊಡ್ಡ ಆಭರ್ಟ ಮಾಡಿದರು. ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತ ಮುಂದೆ
ಸಾಗಿದರು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು
ಮಾಡಿದನು. 16 ಯೆಹೂದದ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು
ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. 17

ಅಬೀಯನ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಜಯವನು್ನ
ಗಳಿಸಿತು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಪಳಗಿದ ಸೈನಿಕರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. 18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಜಯ ದೊರಕಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಟಿ್ಟದರು.

19 ಅಬೀಯನ ಸೈನಿಕರು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಓಡಿಸಿದರು. ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ ಬೇತೇಲ್, ಯೆಷಾನಾ
ಮತು್ತ ಎಪೊ್ರೕನ್ಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

20 ಅಬೀಯನಿರುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಮತೆ್ತ
ಬಲಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ
ಸಾಯಿಸಿದನು. 21 ಅಬೀಯನು ಬಲಗೊಂಡನು. ಅವನು
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹದಿನಾರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಪಡೆದನು. 22 ಅಬೀಯನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಪ್ರವಾದಿ ಇದೊ್ದೕ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಅಬೀಯನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ
ಸೇರಿದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ದಾವೀದ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅಬೀಯನ ನಂತರ ಅವನ

ಮಗನಾದ ಆಸನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತು್ತ ವಷರ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಸ
2 ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. 3

ಮೂತಿರ್ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದನು. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ,
ಸಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಳುಮಾಡಿಸಿದನು.
ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿಸಿದನು. 4 “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೂ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಸನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 5

ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿಸಿದನು. ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ
ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 6 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಸನು ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು.

7 ಆಸನು ಜನರಿಗೆ, “ನಾವು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ; ಬುರುಜುಗಳನೂ್ನ ಕದಗಳನೂ್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದ ಈ ದೇಶವು ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಅವರು ಕಟಿ್ಟ ಪೂರೈಸಿದರು.

8 ಆಸನ ಬಳಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು, ಯೆಹೂದಕುಲದ
ಇವರು ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು.
ಇವರಲ್ಲದೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ರಣವೀರರಾಗಿದ್ದರು.

9 ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದ ಜೆರಹನು ಆಸನ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಅವನೊಡನೆ ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು;
ಮೂನೂ್ನರು ರಥಗಳಿದ್ದವು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಮಾರೇಷದ ತನಕ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 12:13 318 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 14:9
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ಬಂದಿತು್ತ. 10 ಆಸನು ಜೆರಹನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಹೊರಟನು. ಮಾರೇಷದ ಚೆಫಾತ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹ
ಕಟಿ್ಟದರು.

11 ಆಸನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ಬಲಹೀನರಾದವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನೀನೇ ಸಹಾಯಿಸಬೇಕು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು. ನೀನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. ನಾವು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ
ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ
ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಆಸನ ಸೈನ್ಯವು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. 13 ಆಸನ
ಸೈನಿಕರು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗೆರಾರಿನ ತನಕ
ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಮತೆ್ತ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷು್ಟ ಸೈನಿಕರು ಸತ್ತರು. ಅವರ
ಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. 14 ಆಸನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಗೆರಾರಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನು್ನ
ಆಸನ ಸೈನಿಕರು ದೋಚಿದರು. 15 ಆಸನ ಸೈನಿಕರು ಕುರುಬರ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದರು.

ಆಸನ ಪರಿವತರ್ನೆ

ಓಬೇದನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮವು
ಬಂದಿತು. ಅಜಯರ್ನು ಆಸನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: “ಆಸನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನೀವು ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. ಆದರೆ
ನೀವು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ತೊರೆಯುವನು. 3

ಬಹಳಕಾಲದ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿರಲಿಲ್ಲ;
ಬೋಧಕನಿರಲಿಲ್ಲ; ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮಗೆ ಕಷ್ಟಬಂದಾಗ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದನು. 5 ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟ
ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 6 ಒಂದು ದೇಶವು ಇನೊ್ನಂದು
ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ; ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವು ಇನೊ್ನಂದು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದನು. 7 ಯೆಹೂದದ
ಜನರೇ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿರಿ,
ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿರಿ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು.”

8 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಓಬೇದನು ತಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆಸನು ಕೇಳಿ
ತುಂಬಾ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದನು. ಗೆದಿ್ದದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದನು. ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದೆದುರು
ಇದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದನು.

9 ಆಮೇಲೆ ಆಸನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಸನ ಕೂಡ
ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನೇಕ ಜನರು
ಬಂದಿದ್ದರು.

10 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವಷರ್ದ
ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು. 11 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಏಳುನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳುಸಾವಿರ
ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಆಸನ ಸೈನ್ಯವು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 12 ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆಮಾಡಿದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದರು. 13 ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವದಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಗಂಡಸಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದವನಾಗಿದ್ದರೂ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು. 14 ಆಮೇಲೆ ಆಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ ದೇವರಿಗೆ

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಊದಿದರು. 15 ಯೆಹೂದದ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ತಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಣರ್
ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಆಸನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಮಾಕಳನು್ನ ರಾಜಮಾತೆ ಎಂಬ
ಪದವಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಅಶೇರ್
ದೇವತೆಯ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಂಬವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು. ಆಸನು
ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅದನು್ನ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 17 ಆದರೂ ಯೆಹೂದದ
ಎಲಾ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಸನು ತನ್ನ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು.

18 ಆಸನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು. ಅವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ
ವಸು್ತಗಳಾಗಿದ್ದವು. 19 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೆ್ತೖದನೆಯ ವಷರ್ದ
ತನಕ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಆಸನ ಕೊನೆಯ ವಷರ್ಗಳು

ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತಾ್ತರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನು ಆಸನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಅವನು ರಾಮ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಕೋಟೆಯನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗದಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 2 ಆಗ ಆಸನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು, 3 “ಬೆನ್ಹದದನೇ,
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಿರಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ.
ನೋಡು, ನಾನೀಗ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನೀಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನೊಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕು. ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.”

4 ಇದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ಹದದನು ಒಪಿ್ಪ ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹೋಗಿ ಇಯೊ್ಯೕನ್, ದಾನ್, ಅಬೇಲ್ಮಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ ನಫಾ್ತಲಿ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. 5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಬಾಷನು ರಾಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 6 ಆಗ ಆಸನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಾಷನು ಕೋಟೆಕಟ್ಟಲು ತಂದಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಲು್ಲಮರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಿಚ್ಪ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

7 ಆಗ ದೇವದಶಿರ್ಯಾದ ಹನಾನಿಯು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆಸನೇ, ನೀನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವನಿ್ನಡುವ ಬದಲು ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿತು. 8 ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲಿಬ್ಯದವರಿಗೆ
ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ರಥಾಶ್ವಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಿಸಿದನು.
9 ದೇವರು ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. ಆಸನೇ,
ನೀನು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ
ಯುದ್ಧಗಳಿರುತ್ತವೆ.”

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆಸನು ಹನಾನಿಯ ಮೇಲೆ
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದನು.
ಆಸನು ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವಜನರಾದ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ
ಕೂ್ರರವಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದನು.

11 ಆಸನು ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 12 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ ವೈದ್ಯರ
ನೆರವನೆ್ನೕ ಪಡೆದನು. 13 ಆಸನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ನಲವತೊ್ತಂದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರಿದನು.
14 ಅವನು ತನಗಾಗಿ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ನಾನಾತರದ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 14:10 319 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 16:14
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ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಬೆಂಕಿಕೊಂಡವನು್ನ ಮಾಡಿ ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ ಸುಟ್ಟರು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು

ಆಸನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ತನಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷೆಯ

ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಟ್ಟನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಯೌವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 4 ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅನುಸರಿಸಿದ ದೇವರನು್ನ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಅರಸರು ನಡೆದಂತೆ ಇವನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ ದೊರಕಿತು. 6

ಅವನ ಹೃದಯವು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಿದನು.

7 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ
ನಾಯಕರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬೆನೆ್ಹೖಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಜೆಕಯರ್ನೆತನೇಲ್
ಮತು್ತ ಮೀಕಾಯ. 8 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಶೆಮಾಯ,
ನೆತನ್ಯ, ಜೆಬದ್ಯ, ಅಸಾಹೇಲ್, ಶೆಮೀರಾಮೋತ್,
ಯೆಹೋನಾತಾನ್, ಅದೋನೀಯ ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಜಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಎಲೀಷಾಮಾ ಮತು್ತ ಯೆಹೋರಾಮ. 9 ಇವರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಕಲಿಸಿದರು.

10 ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳ ಜನಾಂಗಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 11

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು; ಅವನೊಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜನೆಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರಬಿಯದ ಜನರು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ
ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳು
ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಟಗರುಗಳು ಮತು್ತ ಏಳು ಸಾವಿರದ
ಏಳುನೂರು ಹೋತಗಳು ಇದ್ದವು.

12 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ
ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಉಗಾ್ರಣ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನುರಿತ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 14 ಅವರು
ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೂದಕುಲದ ಅದ್ನನು ಮೂರುಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
15 ಯೆಹೋಹಾನಾನನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
16 ಅಮಸ್ಯನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಅಮಸ್ಯನು ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡುವದಕೆ್ಕ
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
17 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದ ಎಲಾ್ಯದನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇವರು ಬಿಲು್ಲ, ಬಾಣ, ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಎಲಾ್ಯದನು ಶೂರನಾದ ಸೇನಾಪತಿ.
18 ಯೆಹೋಜಾಬಾದನು ಒಂದುಲಕ್ಷ ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.

19 ಈ ಸೈನಿಕರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು.
ಇವರಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇದ್ದ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

ಅಹಾಬನಿಗೆ ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ ಎಚ್ಚರ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ
ಘನತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಅರಸನಾದ
ಅಹಾಬನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ

ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅಹಾಬನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಹೋದನು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಅಹಾಬನು ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಔತಣಮಾಡಿಸಿದನು. ರಾಮೋತ್ಗಿಲೊ್ಯೕದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅಹಾಬನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬರುವಿಯಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ನಾನು ನಿನ್ನವನೆ, ನನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಜನರೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಅಹಾಬನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಅಹಾಬನಿಗೆ, “ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸೋಣ” ಅಂದನು.

5 ಆಗ ಅಹಾಬನು ನಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನಾವು ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ

ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಹಾಬನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ದೇವರು
ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆ? ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳೋಣ” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನು, “ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬನು ಇದಾ್ದನೆ. ನಾವು
ಅವನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು
ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂದೇಶವನೂ್ನ ಅವನು
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಇಮ್ಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕಾಯೆಹುವು” ಅಂದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, “ಅಹಾಬನೇ, ನೀನು ಹಾಗೆ
ಹೇಳಬಾರದು” ಅಂದನು.

8 ಆಗ ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

9 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ತಮ್ಮ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು
ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನೆದುರು ಸಿಂಹಾಸನಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ನಾನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಕೆನಾನನ ಮಗ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿ,
“ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಈ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದನೆ್ನೕ ನುಡಿದರು. ಅವರು, “ನೀನು
ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನಗಲಿ್ಲ ಜಯವಾಗುವದು.
ಯೆಹೋವನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವನು” ಎಂದರು.

12 ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ರಾಜನ ಸೇವಕನು
ಅವನಿಗೆ, “ಮೀಕಾಯೆಹುವೇ ಕೇಳು, ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ರಾಜನು
ಗೆಲು್ಲವನು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೇಳಿ
ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಹಾರೈಸಬೇಕು” ಅಂದನು.

13 ಆದರೆ ಮೀಕಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಆತನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು” ಎಂದನು.

14 ಮೀಕಾಯೆಹುವು ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರಸನು,
“ಮೀಕಾಯೆಹುವೇ, ನಾವು ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡಬಹುದೋ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ

ಮೀಕಾಯೆಹುವು, “ಹೋಗಿ, ಯುದ್ಧಮಾಡು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಅಹಾಬನು ಮೀಕಾಯೆಹುವಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಲ ನಿನಿ್ನಂದ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೀಕಾಯೆಹುವು,

16 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತಿದ್ದರು. ಕತರ್ನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 17:2 320 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 18:16
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17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ,
“ಮೀಕಾಯೆಹುವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನಲಾ್ಲ?
ಅವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವೇ ಇರುವದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೀಕಾಯೆಹುವು, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವದನು್ನ ನಾನು
ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯವು ನಿಂತಿತು್ತ.
19 ‘ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅಹಾಬನನು್ನ
ಯಾರು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವರು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು
ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 20 ಆಗ ಒಂದು ಆತ್ಮವು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ‘ನಾನು ಅಹಾಬನನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ‘ಹೇಗೆ?’ ಎಂದು ಆತನು
ಕೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಆತ್ಮವು, ‘ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಹಾಬನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಆತ್ಮವಾಗುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ‘ಸರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಸಫಲವಾಗುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಾಬನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಇರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ನಿನಗೆ
ಕೇಡಾಗುವುದೆಂದು ಯೆಹೋವನೇ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

23 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದು, “ಮೀಕಾಯೆಹುವೇ, ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಲು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ
ಹೋದನು?” ಎಂದು ಗೇಲಿಮಾಡಿದಾಗ,

24 ಮೀಕಾಯೆಹುವು, “ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ಒಳಕೋಣೆಯೊಳಗೆ
ಅವಿತು ಕುಳಿತಿರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನು, ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಗರಪಾಲಕನಾದ ಅಮೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ
ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಯೋವಾಷನಿಗೂ ಕೊಟು್ಟ, 26 ಅವರಿಗೆ
“ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವ ತನಕ ಬರಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅರಸನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿ” ಎಂದನು.

27 ಆಗ ಮೀಕಾಯೆಹುವು, “ಅಹಾಬನೇ, ನೀನು ರಣರಂಗದಿಂದ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ
ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅಹಾಬನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
28 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನೂ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡಿದರು. 29 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಅಹಾಬನು, “ನಾನು
ಯುದ್ಧರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ರಾಜವಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೂಪವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರು ರಾಜರೂ ಯುದ್ಧರಂಗಕಿ್ಕಳಿದರು.

30 ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಥದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸೈನಿಕರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ರಾಜನಾದ ಅಹಾಬನೊಂದಿಗೇ ಯುದ್ಧಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ರಥಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನೇ
ಅಹಾಬನೆಂದೆಣಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ರಥಾಧಿಪತಿಗಳು
ಅವನಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 32

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು
ಅವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿಯು ಬಿಲು್ಲ ತೆಗೆದು ಬಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿ
ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಬಾಣವು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನಾದ
ಅಹಾಬನಿಗೆ ತಾಗಿತು. ಅವನ ಕವಚದ ಸಂದಿನಿಂದ ಅವನ
ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ರಥವನೊ್ನೕಡಿಸುವ
ರಾಹುತನಿಗೆ, “ರಥವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು.

34 ಆ ದಿವಸ ಯುದ್ಧವು ಬಲುಘೋರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಅಹಾಬನು ರಥದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಒರಗಿ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಹಾಗೆಯೇ
ಅರಾಮ್ಯರ ಎದುರು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನವಾದಾಗ ಅಹಾಬನು ಸತ್ತನು.

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 2 ದೇವದಶಿರ್ಯಾದ ಯೇಹೂ

ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಅವನು ಹನಾನೀಯನ ಮಗ.
ರಾಜನಿಗೆ ಯೇಹುವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಯೆಹೋವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ
ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಆ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 3 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಒಳೆ್ಳಯ
ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನೀನು ಈ ದೇಶದೊಳಗಿದ್ದ ಅಶೇರಕಂಬಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದೆ; ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ” ಅಂದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದು್ದ
4 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅವನು ಬೇಷೆರ್ಬ ನಗರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಈ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 5 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟೆಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಕ ಮಾಡಿದನು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಪರವಾಗಿ
ಜನರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. 7

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನು ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಸಮಾನರೇ. ಆತನು ಲಂಚ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ,
ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದನು. ಇವರು ಜನರ ಜಗಳಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 9 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕೊಲೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ, ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ, ಆಜ್ಞೆಯ ಬಗೆ್ಗ,
ನಿಯಮದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬರಬಹುದು. ಅವೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ
ಬರುವವು. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ
ಅವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ಸೇವೆಮಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ
ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಕೋಪ ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗದೆ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ.

11 “ಅಮಯರ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು. ಯೆಹೋವನ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಅವನೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖನು. ಯೆಹೋವನ
ಕುರಿತಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜೆಬದ್ಯನು ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರುವನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗ. ಲೇವಿಯರು
ನಿಮಗಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವರು. ನೀವು
ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಎದುರಿಸಿದನು

ಕೆಲಕಾಲದನಂತರ ಮೋವಾಬ್ಯರೂ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ
ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದರು. 2 ಕೆಲವು ಜನರು

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಎದೋಮ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು
ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಕಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹಚೆಚೋನ್ ತಾಮಾರಿನಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ” (ಇದನು್ನ
ಏಂಗೆದಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. 5

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ದೇವಾಲಯದ ಹೊಸ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದ ಜನರೆದುರು ಎದು್ದನಿಂತು,
6 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು. ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳನಾ್ನಳುವವನು ನೀನೇ. ಬಲಸಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳವನು ನೀನೇ,
ಯಾರೂ ನಿನಗೆದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಾರರು. 7 ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 18:17 321 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 20:7
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ಹೊರಡಿಸಿ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. 8

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ನಿನಗೊಂದು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 9

ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಖಡ್ಗ, ಕಾಯಿಲೆ, ಬರ, ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಉಂಟಾದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆಲಯದೆದುರು ನಿಂತು ನಿನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಈ ಆಲಯದ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.
10 “ಈಗ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ಮೋವಾಬಿನವರೂ ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಬಂದಾಗ ಅವರ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನೀನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. 11 ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದೆ ಹೋದದ್ದಕೆ್ಕ ಈಗ ಅವರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೀನೇ ನೋಡು. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 12 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಅವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸು. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವರ ದೊಡ್ಡಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಎದುರಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂದಾಗದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

13 ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೋವನೆದುರು ನಿಂತಿದ್ದರು. 14 ಆಗ ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹಜೀಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ಬಂದನು.
ಜೆಕಯರ್ನು ಬೆನಾಯನ ಮಗ. ಬೆನಾಯನು ಯೆಗೀಯೇಲನ ಮಗ.
ಯೆಗೀಯೇಲನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ. ಯೆಹಜೀಯೇಲನು
ಲೇವಿಯನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆಸಾಫನ ಸಂತತಿಯವನಾಗಿದ್ದನು. 15

ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹಜೀಯೇಲನು ಅವರಿಗೆ,
“ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುವ
ಸವರ್ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರದೇ! 16 ನಾಳೆ
ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ. ಅವರು
ಹಜಿ್ಜೕಜ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಬರುವರು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಯೆರೂವೇಲ್
ಅರಣ್ಯದ ಮುಂದಿರುವ ಕಣಿವೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಸಂಧಿಸುವಿರಿ. 17 ನೀವು ಈ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡುವ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಎದುರಿಸಿರಿ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ, ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 19 ಕೆಹಾತ್ಯನ ಕುಲದವರಾದ
ಲೇವಿಯರೂ ಕೋರಹನ ವಂಶದವರೂ ಎದು್ದನಿಂತು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
ಹಾಡಿದರು.

20 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಸೈನ್ಯವು
ತೆಕೋವದ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿತು. ಅವರು ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಎದು್ದನಿಂತು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರೇ,
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಸಿ್ಥರಗೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಿರಿ;
ಆಗ ನೀವು ಜಯಗಳಿಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಜನರ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ಗಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು; ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನು. ಅವರು ಸೈನ್ಯದ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಯನು್ನ
ಹಾಡಿದರು. ಆ ಗಾಯಕರು,
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ನಿರಂತರವಾದದು್ದ”

ಎಂದು ಹಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಹೀಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ ವೈರಿಗಳು
ಹಠಾತ್ತನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೋತುಹೋದರು. 23 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ಮೋವಾಬ್ಯರೂ
ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರನು್ನ ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಾವೇ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಂದರು.

24 ಯೆಹೂದದ ಸೈನ್ಯದವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಾಣದೆ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದ
ಹೆಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಂಡರು; ಯಾರೂ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 25

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ ಬಂದು ಸತ್ತವರ
ದೇಹದಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಅನೇಕ ಪಶುಗಳನು್ನ, ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಾರದಷು್ಟ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು
ಮೂರು ದಿವಸಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 26 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಬೆರಾಕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಸೇರಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆರಾಕ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.

27 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ನೀಡಿದ ಜಯಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಷಿರ್ಸಿದರು. 28 ಅವರು
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

29 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿದನೆಂದು ಕೇಳಿ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.
30 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನ
ನೆಲೆಸಿತು್ತ. ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯೆಹೋವನು ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಅಂತ್ಯ
31 ಯೆಹೂದ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಆಳಿದನು.

ಅವನು ಪಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದಾಗ ಮೂವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಜೂಬ. ಆಕೆ ಶಿಲಿ್ಹ ಎಂಬಾತನ ಮಗಳು. 32

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಆಸನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 33 ಆದರೆ ಅವನು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪೂಣರ್
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

34 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಕಾಯರ್ಗಳು, ಹನಾನೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೇಹು
ಬರೆದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

35 ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅಹಜ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. 36

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ತಯಾರಿಸಿ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಎಚೊ್ಯೕನ್
ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 37 ಆಗ ಎಲಿಯೇಜರನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಅವನು
ದೋದಾವಾಹುವಿನ ಮಗನು. ಅವನು ಮಾರೇಷ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೇ, ನೀನು
ಅಹಜ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ
ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು
ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಮಗನಾದ

ಯೆಹೋರಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಯೆಹೋರಾಮನ
ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅಜಯರ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್,
ಅಜಯರ್, ಮೀಕಾಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಶೆಫಟ್ಯ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಕ್ಕಳು. 3

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಮತು್ತ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋರಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮ
4 ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು

ತನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿದನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಲವು
ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 5 ಅವನು ಮೂವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ಆಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 6 ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರುಗಳು ವತಿರ್ಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದನು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 20:8 322 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 21:6
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ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಜೀವಿಸಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಅಹಾಬನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋರಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು, “ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರ
ಬೆಳಕು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು” ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು.

8 ಯೆಹೋರಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್
ಯೆಹೂದದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಎದೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು
ತಮ್ಮ ರಾಜನನು್ನ ತಾವೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದನ್ನರಿತ
ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ರಥಬಲದೊಡನೆ ಎದೋಮಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ರಾತಿ್ರ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋರಾಮನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
10 ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ಎದೋಮ್ ರಾಜ್ಯವು
ಯೆಹೂದರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೂ
ಯೆಹೋರಾಮನಿಗೆ ಎದುರುನಿಂತರು. ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯೆಹೋರಾಮನು
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. 11

ಯೆಹೋರಾಮನು ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

12 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋರಾಮನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು:
“ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತಿದು. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಯೆಹೋರಾಮನೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಆಸನು ಜೀವಿಸಿದ್ದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜರುಗಳು
ಜೀವಿಸಿದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನನ್ನ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ.
ಅಹಾಬನೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ. ಅವರು ನಿನಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗದಿಂದ ದಂಡಿಸುವನು. ಆತನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. 15 ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವದು. ಅದು
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ಚವುದು. ಆ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಕರುಳು
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವದು.’”

16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ಇಥಿಯೋಪಿಯದವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅರಬಿಯರೂ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. 17 ಅವರು
ಬಂದು ಯೆಹೂದದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು;
ರಾಜನಿವಾಸದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಕ್ಷೇಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೂರೆಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋರಾಮನ ಪತಿ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಯೆಹೋರಾಮನ ಕೊನೆಯ ಮಗನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಯೆಹೋವಾಹಾಜ.

18 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕರುಳಿನಲಿ್ಲ
ಗುಣವಾಗದ ರೋಗ ಬರಮಾಡಿದನು. 19 ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ
ನಂತರ ಆ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು.
ಅವನು ಬಹಳ ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು. ಅವನು ಸತಾ್ತಗ
ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋರಾಮನಿಗೆ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 20 ಯೆಹೋರಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ ಕಾಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಸತಾ್ತಗ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಯಾರೂ ದುಃಖಪಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅವನನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಹೂಳಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಯೆಹೋರಾಮನ ಕೊನೆಯ
ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ

ಬಂದಿದ್ದ ಅರಬಿ್ಬಯರು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹಜ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2 ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್
ಪಾ್ರಯ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.
ಅವನ ತಾಯಿ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗಳಾದ ಅತಲ್ಯಳು. 3 ಅಹಾಬನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಜೀವಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಹಜ್ಯನೂ

ಜೀವಿಸಿದನು. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವನ ತಾಯಿಯೇ
ಅವನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದಳು. 4 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಹಜ್ಯನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನ ತಂದೆಯು
ಸತು್ತಹೋದ ಬಳಿಕ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ
ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಿದವು. 5 ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅಹಜ್ಯನು ರಾಜನಾದ ಯೋರಾಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ರಾಮೋತ್ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೋರಾಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ ಮಗನು. ಅರಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಯೋರಾಮನನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. 6 ಗಾಯವನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋರಾಮನು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅರಾಮ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೋರಾಮನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು.
ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಯೋರಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ
ಅಹಜ್ಯನು ಹೋದನು.

7 ಯೋರಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅಹಜ್ಯನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು
ಯೇಹುವನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯೋರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.
ಯೇಹುವಿನ ತಂದೆ ನಿಂಷಿ. ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 8

ಯೇಹುವು ಅಹಾಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಹತಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ
ಮುಖಂಡರನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಯೇಹು ಆ ಮುಖಂಡರನೂ್ನ
ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಂದನು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ಯೇಹು
ಅಹಜ್ಯನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದನು. ಅಹಜ್ಯನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಹುವಿನ ಸಂಗಡಿಗರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ
ಕೊಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಅಹಜ್ಯನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಸಂತತಿಯವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ತನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯೆಹೂದ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಒಂದಾಗಿಡಲು ಅಹಜ್ಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ರಾಣಿ ಅತಲ್ಯ
10 ಅತಲ್ಯಳು ಅಹಜ್ಯನ ತಾಯಿ. ತನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತನೆಂಬ

ವತರ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜಕುಮಾರರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಳು. 11 ಆದರೆ ಅರಸನಾದ
ಯೋರಾಮನ ಮಗಳಾದ ಯೆಹೋಷಬತಳು ಅಹಜ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ
ದಾದಿಯನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆಯು
ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು
ಸಹ ಅಹಜ್ಯನ ಸೋದರಿ. ಯೆಹೋವಾಷನು ಅತಲ್ಯಳಿಗೆ
ಸಿಗದೆಹೋದುದರಿಂದ ಬದುಕಿಕೊಂಡನು. 12 ಯೆಹೋವಾಷನು
ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳು
ರಾಣಿಯಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದಳು.

ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದ ಮತು್ತ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷ

ಆರು ವಷರ್ದ ನಂತರ ಯೆಹೋಯಾದನು ತನ್ನ
ಬಲವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಸೇನಾಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್,
ಯೆಹೋಹಾನಾನನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್, ಓಬೇದನ
ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್, ಅದಾಯನ ಮಗನಾದ ಮಾಸೇಯ ಮತು್ತ
ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಫಾಟ್. 2 ಅವರು ಯೆಹೂದ
ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 3 ಇವರೆಲಾ್ಲ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಯೆಹೋಯಾದನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ರಾಜಪುತ್ರನು!
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ
ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನಾಗತಕ್ಕವನು ಇವನೇ. 4 ಈಗ ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಬರತಕ್ಕ ಯಾಜಕರಲೂ್ಲ ಲೇವಿಯರಲೂ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಭಾಗವು
ದೇವಾಲಯದ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು. 5 ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವು
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು; ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 21:7 323 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 23:5
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ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲರಬೇಕು; 6 ಯಾರನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬಿಡಬಾರದು. ಶುದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸೇವೆಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರುವರು. ಉಳಿದವರು ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಲೇವಿಯರು ಅರಸನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಹಿಡಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸಿರಿ. ರಾಜನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು.”

8 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಲೇವಿಯರೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಕೆಲಸ
ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 9

ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನು ಅವರಿಗೆ ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನ ದೊಡ್ಡ
ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವು ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 10 ಸೇರಿಬಂದವರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋಯಾದನು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಆಯುಧಗಳಿದ್ದವು. ದೇವಾಲಯದ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ, ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮತು್ತ
ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿಂತರು. 11 ಅವರು
ರಾಜಕುಮಾರನನು್ನ ಹೊರತಂದು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟ್ಟರು. ಅವನ ಕೈಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋಯಾದನೂ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು.
“ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

12 ಜನರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತಾ್ತ ಓಡಾಡುತಾ್ತ ರಾಜನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಇರುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ
ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ನಿಂತದ್ದನು್ನ
ಕಂಡಳು. 13 ಅವನು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ
ರಾಜಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅವರ ಜನರೂ
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇಶದ
ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದರು. ಗಾಯಕರು
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಜನರನು್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಯಲಿ್ಲ
ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅತಲ್ಯಳು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹರಿದು, “ದೊ್ರೕಹ, ದೊ್ರೕಹ” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದಳು.

14 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನು ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಹೊರತಂದು, “ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಯಾರಾದರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಯಾಜಕರು ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ,
“ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. 15 ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.

16 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಯಾದನು ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ನೆರೆದು
ಬಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಜನರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 17 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಾಳನ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಅದನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಳನ ಅಚರ್ಕನಾದ
ಮತಾ್ತನನನು್ನ ಬಾಳನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

18 ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಯಾದನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಲವು ಯಾಜಕರಿಗೆ
ವಹಿಸಿದನು. ಅವರೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವಾಲಯದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಮೋಶೆಯು
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ದಾವೀದನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ ಹಾಡುತಾ್ತ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 19

ಅಶುದ್ಧರಾದವರು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ
ಯೆಹೋಯಾದನು ಆಯಾ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ವರಪಾಲಕರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು.

20 ಯೆಹೋಯಾದನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಅರಸನನು್ನ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೊರತಂದನು. ಅವರೆಲಾ್ಲ ಮೇಲಿನ
ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ರಾಜನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ರಾಜನನು್ನ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 21 ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಸಂತೋಷಭರಿತರಾದರು. ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು.

ಯೆಹೋವಾಷನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

ಯೆಹೋವಾಷನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಏಳು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

ಚಿಬ್ಯ. ಆಕೆ ಬೇಷೆರ್ಬದವಳಾಗಿದ್ದಳು. 2 ಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಯೆಹೋವಾಷನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 3

ಯೆಹೋಯಾದನು ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

4 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವಾಷನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದನು. 5 ಅವನು ಯಾಜಕರನೂ್ನ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ದೇವಾಲಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆ
ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಇದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಅವಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

6 ಆಗ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದನನು್ನ ಕರೆದು, “ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಂದ ಲೇವಿಯರು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಲಿಲ್ಲ?
ಮೋಶೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಆ ಹಣವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 ಗತಿಸಿದ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಾಳ್
ದೇವರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು. ಅತಲ್ಯಳು ಬಹಳ
ದುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಳು.

8 ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಅದನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 9 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.
10 ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರೂ ಜನರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ
ತಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕತೊಡಗಿದರು. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ
11 ಲೇವಿಯರು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು; ರಾಜನ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ ಮತು್ತ
ಯಾಜಕರ ಮುಖಂಡನು ಬಂದು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುಂಚಿನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಕಾರಣ ಬಹಳ ಹಣ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 12 ಯೆಹೋಯಾದನು ಮತು್ತ ರಾಜನು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರು ಮರದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಡಗಿಗಳನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ತಾಮ್ರಕಬಿ್ಬಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಮಿರ್ಕರನೂ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿದರು. 13 ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವರು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಮುಂಚೆ
ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು; ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. 14 ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ
ಉಳಿದ ಹಣವನು್ನ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋಯಾದನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇವಾಲಯದ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅವು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನ ಸೇವೆಗೂ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ
ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋಯಾದನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಪ್ರತೀ ದಿವಸ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಯೆಹೋಯಾದನು ವೃದ್ಧನಾದನು. ಅವನು ದೀಘರ್ಕಾಲ
ಬಾಳಿ ತೀರಿಹೋದನು. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 16 ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ದಾವೀದ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಅರಸುಗಳ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜೀವಂತನಾಗಿದಾ್ದಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದ್ದನು.

17 ಯೆಹೋಯಾದನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದದೇಶದ ಪ್ರಮುಖರು
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಅರಸನು ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 18 ಅರಸನೂ ಆ
ನಾಯಕರುಗಳೂ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅಶೇರ
ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರಸನೂ ಆ ನಾಯಕರುಗಳೂ
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ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 19 ಆತನು ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

20 ಜೆಕಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಬಂದನು. ಅವನು
ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗ. ಜೆಕಯರ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ
ನಿಂತು, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನೀವು ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ಏತಕೆ್ಕ? ನೀವು
ಉದಾ್ಧರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುತಾ್ತನೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದರೆ ಅವರು ಜೆಕಯರ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ದೇವಾಲಯದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಯೇ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 22 ಯೆಹೋವಾಷನು
ಯೆಹೋಯಾದನ ಉಪಕಾರವನು್ನ ನೆನಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಯಾದನು
ಜೆಕಯರ್ನ ತಂದೆ. ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೋವಾಷನು
ಕೊಂದನು. ಜೆಕಯರ್ನು ಸಾಯುವಾಗ, ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ನೋಡಿ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆ ವಷಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೋವಾಷನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂತು. ಅವರು ಯೆಹೂದದೇಶ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದಮಸ್ಕದ
ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 24 ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಂದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದುದರಿಂದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವಾಷನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 25

ಅರಾಮ್ಯರು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಾಗ ಅವನು
ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕರೇ
ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ
ಸೇವಕರು ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅರಸರುಗಳ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಡಲಿಲ್ಲ.

26 ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚುಮಾಡಿದ ಸೇವಕರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಜಾಬಾದ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೋಜಾಬಾದ್, ಜಾಬಾದನ
ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶಿಮಾ್ಗತ್, ಈಕೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಳು.
ಯೆಹೋಜಾಬಾದನ ತಾಯಿಯು ಶಿಮಿ್ರೕತ್ ಎಂಬಾಕೆ, ಈಕೆ
ಮೋವಾಬ್ಯಳು. 27 ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಕ್ಕಳ ಚರಿತೆ್ರ, ಅವನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು, ಅವನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಯೆಹೋವಾಷನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಅಮಚ್ಯನು ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯ

ಅಮಚ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ

ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವದಾ್ದನ್. ಆಕೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಳು. 2 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ
ಅಮಚ್ಯನು ಮಾಡಿದರೂ ಹೃದಯ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 3

ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಆ
ಸೇವಕರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು;
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದವರಿಗೇ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

5 ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದನು. ಈ
ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇವರು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಸೈನಿಕರನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿದರು. ಒಟು್ಟ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು ಬಜಿರ್
ಗುರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನುರಿತರಾಗಿದ್ದರು. 6

ಅಮಚ್ಯನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮುಕಾ್ಕಲು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಂಬಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅಮಚ್ಯನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದು, “ಅರಸನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಲಿಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಜಯ ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಅಮಚ್ಯನು ಆ
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಹಣಕೆ್ಕೕನು ಮಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಲು
ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮೇಲೆಯೂ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತೆರಳಿದರು.

11 ಅಮಚ್ಯನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದೋಮ್
ರಾಜ್ಯದ ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಗೆ ನಡಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸೈನಿಕರು ಸೇಯೀರಿನ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು. 12

ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರು ಸೇಯೀರಿನ ಹತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಅವರನು್ನ ಒಂದು ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಬದಿಗೊಯು್ದ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೂಡಿದರು. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಂಡೆಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ದೇಹಗಳು ಚೂರುಚೂರಾದವು.

13 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿತು. ಅವರು ಬೇತೊ್ಹೕರೋನಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಸಮಾಯರ್ದವರೆಗೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಮಚ್ಯನು
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕರು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.

14 ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮಚ್ಯನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದನು. ಸೇಯೀರಿನ ಜನರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಂದನು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಧೂಪ ಹಾಕಿದನು. 15 ಯೆಹೋವನು ಅಮಚ್ಯನ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, “ಅಮಚ್ಯನೇ, ಆ ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೇಕೆ
ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವೆ? ತಮ್ಮನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ಆ
ದೇವರುಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ ಕಾಪಾಡಲಾರದೆ ಹೋದವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮಚ್ಯನು,
“ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಸಲಹೆಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು
ಸಾಯುವೆ” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು, “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ
ನಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾದ ಯೇಹುವಿನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೋವಾಷನಿಗೆ,
“ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಧಿಸೋಣ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

18 ಯೋವಾಷನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು,
“ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಳು್ಳಗಿಡವು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವದಾರು ಮರಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಮುಳು್ಳಗಿಡವು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: ‘ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.’ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಡುಮೃಗ ಬಂದು
ಮುಳು್ಳಗಿಡವನು್ನ ತುಳಿದು ನಾಶಮಾಡಿತು. 19 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ನಾನು ಎದೋಮನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ನೆನಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀನು ತುಂಬಾ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳದು. ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಯೆಹೂದ
ದೇಶವೇ ನಾಶವಾಗುವದು.” ಎಂದು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

20 ಅಮಚ್ಯನು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಾಗಿತು್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದನು. ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್ ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಣ. 22 ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೂದದ ಸೈನಿಕರೆಲಾ್ಲ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 23 ಯೋವಾಷನು
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಅಮಚ್ಯನ ತಂದೆ ಯೆಹೋವಾಷನು. ಇವನು
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ಯೆಹೋವಹಾಜನ ಮಗ. ಯೋವಾಷನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಆರುನೂರು ಅಡಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದನು. 24 ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ಮತು್ತ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವು.
ಓಬೇದೆದೋಮನು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೋವಾಷಾನು ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಕ್ಷೇಪವನೂ್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿ ಕೆಲಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಸಮಾಯರ್ಕೊ್ಕಯ್ದನು.

25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೋವಾಷನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಅಮಚ್ಯನು ಹದಿನೈದು ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವಾಷ; ಅವನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. 26 ಅಮಚ್ಯನ ಬೇರೆ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಅಂದರೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
27 ಅಮಚ್ಯನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವದನು್ನ
ಬಿಟ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸಂಚುಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವನು ಲಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ
ಜನರು ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು.
28 ಅವನ ಜನರು ಆ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ
ತಂದು ಯೆಹೂದದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ

ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವಷರ್. 2 ಉಜಿ್ಜೕಯನು

ಏಲೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿದನು. ಅಮಚ್ಯನು ಸತಾ್ತಗ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದನು.

3 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಹದಿನಾರು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಐವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಕಾಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ
ಹೆಸರು ಯೆಕೊಲ್ಯ. ಆಕೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವಳು. 4 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 5 ಜೆಕಯರ್ನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಅವನು ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಕು, ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಬಾಳಿದಾಗ
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

6 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ ಗತ್, ಯೆಬೆ್ನ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದ್ಗಳ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ
ಇತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಂದಿಗೂ ಗೂರ್ಬಾಳಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅರಬಿಯರೊಂದಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. 8

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ
ಹೆಸರು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇರೆಯ ತನಕ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿತು.

9 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆಬಾಗಿಲು,
ತಗಿ್ಗನಬಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಪೌಳಿಗೋಡೆ ತಿರುಗುವ ಭಾಗ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅನೇಕ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದನು.
ಅವನಿಗೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತ
ಪಶುಗಳಿದ್ದವು. ಪವರ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಹುಲುಸಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದನು. ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಅವನು ರೈತರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು;
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ತನ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

11 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಬಳಿ ಒಳೆ್ಳಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ.
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ
ಮಾಸೇಯರು ಅವರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು.
ಹನನ್ಯನು ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 12 ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಒಟು್ಟ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಸೇನಾಪತಿಗಳಿದ್ದರು.
13 ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕರಾಗಿದು್ದ ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧವೀರರಾದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಇವರು ವೈರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 14 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗುರಾಣಿ, ಬಜಿರ್,

ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ, ಕವಚ, ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ ಕವಣೆಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದನು.
15 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತಯಾರಿಸಿದನು. ಇವುಗಳನು್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಇರಿಸಿದನು. ಇವು ಬಾಣಗಳನೂ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ವೈರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಬಲ್ಲವಾಗಿದ್ದವು. ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಬಹುದೂರದ ತನಕ ಅವನ ಹೆಸರು ಹಬಿ್ಬತು. ಅವನು
ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠನಾದನು.

16 ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಲಿ್ಲ ನಾಶಕರವಾದ ಗವರ್ವು
ಸೇರಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ತಾನೇ ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕಲು ಹೋದನು. 17 ಆಗ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾದ ಎಂಭತು್ತ
ಮಂದಿ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಯಾಜಕರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ, 18

“ಉಜಿ್ಜೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕುವದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಯಾಜಕರೇ ಧೂಪ ಹಾಕಬೇಕಾದದು್ದ. ಅವರು
ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಈ ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚು್ಚವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
ಧೂಪ ಹಾಕಲು ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯಾಜಕರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕುಷ್ಠರೋಗವು
ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಯಾಜಕರ ಮುಂದೆ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಆಯಿತು. 20

ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಇತರ ಯಾಜಕರೂ
ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠವು
ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೇ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಹಾಕಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದುದರಿಂದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ತಾನಾಗಿಯೇ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಅವಸರದಿಂದ
ಹೊರಬಂದನು. 21 ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು
ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದನು.

22 ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೆಶಾಯನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವನು. 23 ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಸೇರಿದಾಗ, ಅವನ ಕುಷ್ಠದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ
ಶವವನು್ನ ರಾಜಕುಟುಂಬ ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು
ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೋತಾಮ

ಯೋತಾಮನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ವಷರ್
ಆಳಿದನು. ಇವನ ತಾಯಿ ಚಾದೋಕನ ಮಗಳಾದ

ಯೆರೂಷ. 2 ಯೋತಾಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ
ಅವನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಧೂಪಹಾಕಿದಂತೆ ಇವನು
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರೆದರು. 3 ಯೋತಾಮನು ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿನ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓಫೇಲ್
ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 4

ಯೋತಾಮನು ಯೆಹೂದದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 5

ಯೋತಾಮನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿ
ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಅರವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ, ಅರವತೆ್ತರಡು
ಸಾವಿರ ಬುಷೆಲ್ ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಯೋತಾಮನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

6 ಯೋತಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ
ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ರಾಜನಾದನು. 7 ಅವನು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಮತು್ತ ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳ ವಿಷಯ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಯೋತಾಮನು ತನ್ನ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ಹದಿನಾರು
ವಷರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳಿದನು. 9 ಯೋತಾಮನು ಸತಾ್ತಗ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 25:24 326 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 27:9
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ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನನು್ನ
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಯೋತಾಮನ ಮಗನಾದ
ಆಹಾಜನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ರಾಜನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜ

ಆಹಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ
ಹದಿನಾರು ವಷರ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆಹಾಜನು

ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರಂತೆ ಕೆಟ್ಟದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದನು. ಅವನು ಎರಕದ
ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಳ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದನು. 3 ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿದನು.
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ತಾನೂ ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು. 4

ಆಹಾಜನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸಿರು ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಆಹಾಜನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ
ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು ಸೋತು ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹುಮಂದಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸನಾದ ಪೆಕಹನು ಬಂದು ಆಹಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಪೆಕಹನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ರೆಮಲ್ಯ.
ಪೆಕಹನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಯೆಹೂದ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಪೆಕಹನು
ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 7

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜಿಕಿ್ರಯು ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಯಾದ ಸಿಪಾಯಿ. ಅವನು
ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನ ಮಗನಾದ ಮಾಸೇಯನನು್ನ, ಅರಮನೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ
ಎರಡನೆಯವನಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಕನನನು್ನ ಕೊಂದನು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಅವರ
ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಅವರ ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಧಿಕವಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ,
ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಂದರು. 9 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಯವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಓದೇದ್. ಓದೇದನು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆದಿ್ದದ್ದನು. ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿರಿ. ಈಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 10 ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪಾಪಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗುವುದನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು
ನೋಡಿದರು. ಆ ನಾಯಕರು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆ
ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೋಹಾನಾನನ ಮಗನಾದ
ಅಜಯರ್, ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕಮೋತನ ಮಗನಾದ ಬೆರೆಕ್ಯ, ಶಲೂ್ಲಮನ
ಮಗನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಹೆದೆ್ಲ್ಯಯನ ಮಗನಾದ ಅಮಾಸ. 13 ಈ
ನಾಯಕರುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದೇಶದಿಂದ
ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಬೇಡಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನೂ್ನ ದೋಷವನೂ್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ಆಗ ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೆರೆಯವರನು್ನ,
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆ ನಾಯಕರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 15 ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಎದು್ದ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಸೂರೆಮಾಡಿದ
ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ಈ ನಾಯಕರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದ
ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಕೆರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,

ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ
ಹಚಿ್ಚ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಬಲಹೀನರನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ
ಜೆರಿಕೊವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಜೆರಿಕೊವಿಗೆ “ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಊರು” ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.
ಅನಂತರ ಆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

16 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೊ್ಕಯ್ದರು. ಆಗ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಹ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬೇತ್ಷಮೆಷ್, ಅಯಾ್ಯಲೋನ್, ಗೆದೇರೋತ್, ಸೋಕೋ, ತಿಮಾ್ನ
ಮತು್ತ ಗಿಮೊ್ಜೕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳನೂ್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸ
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 19 ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪಾಪಮಾಡಲು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಹಾಜನು ದೇವರಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದನು. 20 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು
ಆಹಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಅವನಿಗೇ ಕಷ್ಟಕೊಡಲು
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 21 ಆಹಾಜನು ದೇವರ ಆಲಯದಿಂದಲೂ
ರಾಜ ನಿವಾಸದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ರಾಜಕುಮಾರರ ಮನೆಯಿಂದಲೂ
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಆಹಾಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದನು.

22 ಆಹಾಜನಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 23

ದಮಸ್ಕದ ಜನರು ಆರಾಧಿಸುವ ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾಜನು
ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸಿದನು. ದಮಸ್ಕದ ಜನರು ಆಹಾಜನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಆಹಾಜನು, “ಅರಾಮ್ಯರು ಪೂಜಿಸುವ
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಆ ದೇವರು ನನಗೂ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡನು. ಆಹಾಜನು ಆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾನೂ ಪಾಪಮಾಡಿ ತನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಪಾಪಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು.

24 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಹಾಜನು
ಹೊರತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದನು;
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಸಿದನು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರಸೆ್ತಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 25 ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಆಹಾಜನು ಧೂಪಹಾಕಲು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕಲು ಜನರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಆರಾಧಿಸಿದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಹಾಜನು
ರೇಗಿಸಿದನು.

26 ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಆಹಾಜನು ಮಾಡಿದ ಇತರ
ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 27 ಆಹಾಜನು ಸತಾ್ತಗ ಅವನನು್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು;
ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜರುಗಳ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆಹಾಜನ ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಮಗನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ

ತಾಯಿ ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಬೀಯಳು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು.

3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ದುರಸಿ್ತಮಾಡಿ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು; ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ವಷರ್ದ ಮೊದಲಿನ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲಯೇ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೆರೆಯಿಸಿದನು. 4

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದು
ದೇವಾಲಯದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಲೇವಿಯರೇ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವ ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಸೇವೆಮಾಡಿದ ದೇವರು ಆತನೇ. ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಇರಬಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆಹಾಕಿರಿ. ಅವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ಹೊಲಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. 6 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತೊರೆದು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪಾಪಮಾಡಿದರು; ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 28:2 327 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 29:6
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ವಿಮುಖರಾದರು. 7 ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೀಪಗಳನು್ನ ನಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಧೂಪಸುಡುವದನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವದನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅನ್ಯರು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತ
ವೈರತ್ವದಿಂದ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದರು. ಇವೆಲಾ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ನಮ್ಮ
ಜನರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು; ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಾದ ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಸಮಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡಿ. ತನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ತನ್ನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ
ಸುಡುವದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಲೇವಿಯರ
ಪಟಿ್ಟ:

ಕೆಹಾತ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ಅಮಾಸೈಯ ಮಗನಾದ ಮಹತ್ ಮತು್ತ
ಅಜಯರ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋವೇಲ್;
ಮೆರಾರೀಯ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗನಾದ ಕೀಷ,
ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್;
ಗೆಷೋರ್ನ್ಯನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಜಿಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಹ,
ಯೋವಾಹನ ಮಗನಾದ ಏದೆನ್; ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯನ
ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಶಿಮಿ್ರ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್;
ಆಸಾಫಾನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ;
ಹೇಮಾನನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ;
ಯೆದೂತೂನನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ಶೆಮಾಯ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.
15 ಈ ಲೇವಿಯರೆಲಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ

ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು;
ಅರಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು;
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಯಾಜಕರು
ದೇವಾಲಯದ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶುಚಿಮಾಡಿದರು.
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಹೊರತೆಗೆದರು. ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಡಿದರು. 17

ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರು
ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ತಿಂಗಳಿನ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಲೇವಿಯರು ಬಂದರು. ಎಂಟು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವಾಲಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಶುಚಿಮಾಡಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಶುಚಿಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು.

18 ಅನಂತರ ಅವರು ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ, ನಾವು ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ ಶುದ್ಧ
ಮಾಡಿದೆವು. ರೊಟಿ್ಟಯನಿ್ನಡುವ ಮೇಜನೂ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆವು. 19

ಆಹಾಜನು ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಎದ್ದನು. ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಬಿಸಾಡಿದನು. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಯಥಾಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಉಪಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಅವು ಯೆಹೋವನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನು ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 21

ಅವರು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಏಳು
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಆಡುಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. ಈ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಡೀ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರಜೆಯವರಿಗಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾಪಪರಿಹಾರ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 22 ಯಾಜಕರು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 23 ಆ ಬಳಿಕ ಯಾಜಕರು
ಹೋತಗಳನು್ನ ಅರಸನ ಮತು್ತ ಸೇರಿಬಂದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ತಂದರು. ಯಾಜಕರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟು್ಟ ವಧಿಸಿದರು. ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

25 ದಾವೀದನೂ ಅರಸನ ದಶಿರ್ಯಾಗಿದ್ದ ಗಾದನೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾತಾನನೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅರಸನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತಾಳ, ತಂತಿವಾದ್ಯ ಮತು್ತ
ಕಿನ್ನರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಆಜ್ಞೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು್ತ. 26 ಹೀಗೆ
ಲೇವಿಯರು ದಾವೀದನ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ ತಯಾರಾಗಿ
ನಿಂತರು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು ತುತೂ್ತರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿ
ನಿಂತರು. 27 ಆ ಬಳಿಕ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಆರಂಭವಾದ
ಕೂಡಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ ಹಾಡುವದೂ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ದಾವೀದನ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿದರು. 28

ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹದವರು ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿದರು. ಯಜ್ಞವು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ
ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

29 ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ
ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದರು. 30

ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಆಸಾಫ ಮತು್ತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ದಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ್ದ
ಹಾಡುಗಳನು್ನ ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ
ಜನರೆಲಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದರು. 31 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,
ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೀಗ ಬಂದು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರು
ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ನೂರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 33

ಪವಿತ್ರ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಆರುನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಮೂರುಸಾವಿರ
ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 34 ಅಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅದರ ಚಮರ್ಸುಲಿದು ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷು್ಟ
ಯಾಜಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಬಂಧುಗಳಾದ ಲೇವಿಯರು
ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರು
ಯಾಜಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಉತು್ಸಕತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 35 ಆ ದಿವಸ ಎಷೊ್ಟೕ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಪಾನದ್ರವ್ಯದ
ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಆರಾಧನೆಯು ಮತೆ್ತ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. 36 ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ
ಅಲ್ಪಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದವರಿಗೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರಿಗೂ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯ
ಅರಸನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 3

ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿಯಮಿತ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಡೆಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಯಾಜಕರು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜನ ಸೇರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. 4 ಈ ನಿಧಾರ್ರವು
ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಸರಿಕಂಡಿತು. 5 ಇದನು್ನ
ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಾನ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿನ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು. ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಸಂದೇಶಕರು ರಾಜನ ಪತ್ರವನು್ನ ಇಡೀ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನು:

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 29:7 328 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 30:6
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“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನೂ ಇಸಾಕನೂ ಯಾಕೋಬನೂ
ಆರಾಧಿಸಿದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರ
ಕಡೆಗೆ ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವನು. 7 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳೂ
ಸಹೋದರರೂ ನಡೆದಂತೆ ನೀವೂ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರಣ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು.
8 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಹಾಗೆ ಮೊಂಡರಾಗಿರಬೇಡಿ. ನೀವು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಆತನ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆತನ ಕೋಪವು ಶಮನವಾಗುವುದು. 9 ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಂಧುಗಳೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಮತೆ್ತ ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವರು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ
ಕರುಣೆಯೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

10 ಸಂದೇಶಕಾರರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಜೆಬುಲೂನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಜನರು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. 11

ಆದರೆ ಆಶೇರ್, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಕೆಲವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ,
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರು. ಹೀಗೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರು.

13 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಬಂದರು. ಅದು ಮಹಾ ಜನಸಮೂಹವಾಗಿತು್ತ. 14 ಆ ಜನರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದರು; ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಹಾಳುಗೆಡವಿದರು.
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡಿದರು. 15 ಆ ಬಳಿಕ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ದರು. ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ
ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ತಂದರು. 16 ಮೋಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ನಡಿಸಿದರು.
ಲೇವಿಯರು ರಕ್ತವನು್ನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಜಕರು ಆ
ರಕ್ತವನು್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 17

ಜನಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ ಅವರು
ವಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೇವಿಯರೇ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಲೇವಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಯನು್ನ
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

18 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಮತು್ತ
ಜೆಬುಲೂನಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವೆ. ಇವರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದ ದೇವರೇ, ಜನರು ಮೋಶೆಯ
ನಿಯಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕ್ಷಮಿಸು” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 20

ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 21 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಅವರೆಲಾ್ಲ ಹಷರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಹಾಡಿದರು. 22 ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಜನರು ಏಳು
ದಿವಸ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿದರು.

23 ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿವಸ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿವಸ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಅವರು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 24 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಸೇರಿಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರಧಾನರು ಒಂದು ಸಾವಿರ

ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇರಿಬಂದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 25 ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿಯರೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರೂ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. 26 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂತಸವು
ತುಂಬಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನ್ ಅರಸನ ಸಮಯದಿಂದ ಅಂದಿನ ತನಕ
ಅಂಥಾ ಹಬ್ಬವು ಆಚರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 27 ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು ಪರಲೋಕದ ತನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಬಂದ ಆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಕಾಯರ್ಗಳು

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯು ಮುಕಾ್ತಯವಾಯಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವರು
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ

ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ನಾಶಮಾಡಿದರು; ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚಾರ
ಮಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮನಸೆ್ಸ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

2 ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನವರಿಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ
ಸೇವಾಕಾಯರ್ವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವರ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಈ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಮತೆ್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಕೆಲಸವೂ
ಅವರದೇ ಆಗಿತು್ತ. 3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಸಂಜೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು; ಅಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದೂ
ಅಮವಾಸೆ್ಯ ದಿನದಂದೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವೆಲಾ್ಲ
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿದ್ದವು.

4 ದೇಶದ ಜನರು ಯಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ
ಒಂದು ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯಾಜಕರಿಗೂ
ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬಹುದು. 5 ದೇಶದ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಅರಸನ
ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಪಾಲನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದನಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ದಶಾಂಶವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದಶಾಂಶವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದರು.

7 ವಷರ್ದ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲು ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಪ್ರಧಾನರೂ ಜನರ
ಕಾಣಿಕೆಯ ರಾಶಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದರು.

9 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಕಾಣಿಕೆಯ ರಾಶಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ 10

ಚಾದೋಕನ ಕುಲದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಜಯರ್ನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲು
ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ
ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ನಾವು ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷು್ಟ ಊಟಮಾಡಿದರೂ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ
ಉಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಗಾ್ರಣದ
ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. 12 ಆ ಬಳಿಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ದಶಮಾಂಶ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆ ಉಗಾ್ರಣದ
ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟರು. ಲೇವಿಯನಾದ ಕೋನನ್ಯನು ಇದರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ
ಕೋನನ್ಯನ ಸೋದರನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 13
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ಕೋನನ್ಯ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಈ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು;
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಅಜಜ್ಯ, ನಹತ್, ಅಸಾಹೇಲ್, ಯೆರೀಮೋತ್,
ಯೋಜಾಬಾದ್, ಎಲೀಯೇಲ್, ಇಸಾ್ಮಕ್ಯ, ಮಹತ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾಯ
ಇವರನು್ನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ
ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಆರಿಸಿದರು.

14 ಕೋರೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯು ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅದರ
ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ಅವನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಪೂವರ್ದ ಬಾಗಿಲಿನ ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಲೇವಿಯನಾದ ಇಮ್ನನ ಮಗನು. 15 ಏದೆನ್, ಮಿನಾ್ಯಮಿನ್,
ಯೇಷೂವ, ಶೆಮಾಯ, ಅಮಯರ್ ಮತು್ತ ಶೆಕನ್ಯ ಇವರು
ಕೋರೆಯ ಸಹಾಯಕರು. ಇವರು ಯಾಜಕರು ವಾಸಿಸುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೂಡಿಸಿದ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಯಾಜಕರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಹಂಚಿದರು.

16 ಮೂರು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಲೇವಿಯರ ವಂಶಾವಳಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹಂಚಿದರು. ಗಂಡಸರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 17 ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ
ವಂಶಾವಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ದವರೂ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸದವರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಲನು್ನ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ
ಗುಂಪುಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಲೇವಿಯರ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ದೊರೆಯಿತು. ಯಾಯಾರ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬದ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೊ್ತ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಲು ದೊರೆಯಿತು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

19 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯ ಕೆಲವು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಲೇವಿಯರು
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೊಲಗಳಿದ್ದವು. ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲು
ಕೊಡಲು ಕೆಲವರನು್ನ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮತು್ತ
ವಂಶಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ ಅವರವರ ಪಾಲು ದೊರೆಯಿತು.

20 ಹೀಗೆ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದನು.
21 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತಾನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ದೇವರ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುವದನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿ
ಯಶಸಿ್ವಯಾದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಟ್ಟ ಅಶೂ್ಶರನ ಅರಸನು

ಹೀಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದನು.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಿ
ಸೋಲಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕೋಟೆಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿದರು. 2

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 3 ಅವನು ತನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇನಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 4 ಅನೇಕ
ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಗಳನೂ್ನ
ತೊರೆಗಳನೂ್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 5 ನಂತರ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು, ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬುರುಜು
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹಳೇ ಭಾಗದ ಪೂವರ್ದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 6 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಸೈನಿಕರಿಗೆಲಾ್ಲ ದಳಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ನಗರದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಸೇನಾಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡಿಸಿದನು; ಅವರನು್ನ

ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದನು. “ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಿ,
ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗಾಗಲಿ ಅರಸನೊಂದಿಗಿರುವ ಆ
ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕಾ್ಕಗಲಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ ನಮಗಿದೆ. 8 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇರುವರು. ಆದರೆ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಅರಸನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ
ಬಲಗೊಳಿಸಿದನು.

9 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ
ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಲಾಕೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಸಂದೇಶದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
10 ಅವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಯಾವುದರ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಭರವಸವನಿ್ನಟ್ಟದಿ್ದೕರಿ? 11 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೋಸಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವಂತೆ
ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು
ಅನ್ನನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಿಂದ ಕಾಪಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನಲಾ್ಲ? 12 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತಾನೇ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ. ಒಂದೇ
ಒಂದು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
13 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನಾನೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಏನು
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಆ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು
ಅವರನು್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ
ದೇಶಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ದೇವರೂ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನಾನು ನಾಶಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು ನನಿ್ನಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು ಎಂದು ನೀವು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಯಾವ ದೇಶದ
ದೇವರಿಗಾಗಲಿ ಅವನ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.’”

16 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. 17 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಬರೆದ
ಪತ್ರ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಇತರ ದೇಶಗಳ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡದ ಹಾಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.” 18 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಭಯಪಡಲೆಂದು ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಸೇವಕರು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು.
19 ಲೋಕದ ಜನರು ಆರಾಧಿಸಿದ ಮತು್ತ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಆತನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು.

20 ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ
ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ತಮಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಸಮಸೆ್ಯಗಾಗಿ
ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 21 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತನು ಅಶೂ್ಶರದ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರನೂ್ನ
ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವನ ಜನರು ಅವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದಾಗ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. 22 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಂದಲೂ
ಪಾರುಮಾಡಿದನು; ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರನೂ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದನು. 23 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದರು.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 31:14 330 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 32:23
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24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗದಿಂದ
ನರಳುತಾ್ತ ಇದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 25 ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಹೃದಯವು
ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅವನು ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಉಪಕಾರಸು್ತತಿ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮೇಲೂ ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 26 ಆಗ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು; ತಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ಗವರ್ಪಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇದ್ದಷು್ಟ
ಕಾಲ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

27 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಧನೈಶ್ವಯರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೂ್ನ ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನೂ್ನ ಇಡಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು.
28 ಧಾನ್ಯ, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮಂದೆಗಳಿಗೂ
ಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 29 ಅವನು ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅವನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದವು; ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 30 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ತಡೆದು ಆ ನೀರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ದಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ ನೇರವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅವನು ಕೈಹಾಕಿದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲವಾದವು.

31 ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆದ ಅದು್ಭತ
ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.

32 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳೂ ಅವನ
ಭಕಿ್ತಕಾಯರ್ಗಳೂ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನ ದಶರ್ನ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ; ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ
ಪುಸ್ತಕದಲೂ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 33 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದ ವಂಶದವರ ಕುಟುಂಬ
ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನು
ಸತಾ್ತಗ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೂ
ಅವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಗೌರವವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬದಲು
ಅವನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಮನಸೆ್ಸ

ಮನಸೆ್ಸಯು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ರಾಜನಾಗಿ ಐವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. 2

ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮನಸೆ್ಸ
ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸುವದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. 3 ಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆಯಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಕೆಡವಿದ
ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಬಾಳ್ ದೇವರ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. 4 ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಮನಸೆ್ಸಯು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ, “ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗುವದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು. 5 ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇವಾಲಯದ ಎರಡು ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 6

ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು; ಪಿಶಾಚಿಗಳೊಂದಿಗೂ ದುರಾತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೂ
ಸಂಪಕರ್ವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 7 ಮನಸೆ್ಸಯು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿದನು. ಆ ಮಂದಿರದ
ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೂ
ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಈ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು. ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ಸದಾಕಾಲ
ನಡಿಯುವುದು. 8 ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೂದದ ಜನರನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬರುವದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದನು. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದ ಅರಸನ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಬಂದು ಯೆಹೂದದ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಆ
ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವನಿಗೆ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೇಡಿಹಾಕಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದರು.

12 ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿದಾಗ ಅವನು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿದನು. ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕೂ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಜ ದೇವರೆಂದು ಅರಿತನು.

14 ಇದಾದ ನಂತರ ಮನಸೆ್ಸಯು ದಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಹೊರಗಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಈ ಗೋಡೆಯು ಕಿದೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮೀನು ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಸುತು್ತಹಾಕಿತು. ಅವನು
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬಹು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇನಾಪತಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು; 15 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತೆಗಿಸಿದನು;
ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ದೇವಾಲಯದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದನು. ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಎಲಾ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿಸಿದನು.
16 ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದನು. 17 ಜನರು ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರವೇ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

18 ಮನಸೆ್ಸ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ, ದೇವದಶಿರ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ವಿಷಯವೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜರ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 19 ಮನಸೆ್ಸಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ದೇವರ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ದೇವದಶಿರ್ಗಳ
ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸೆ್ಸಯು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಘೋರಕೃತ್ಯಗಳೂ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುವ
ಮೊದಲು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದನೆಂದೂ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನೆಂದೂ
ದೇವದಶಿರ್ಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20 ಮನಸೆ್ಸಯು ಸತು್ತ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ
ಅಮೋನನು ಅವನ ಬದಲಿಗೆ ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಮೋನ
21 ಅಮೋನನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬರುವಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್

ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್
ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಳಿದನು. 22 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು. ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದುದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ
ತಂದೆಯಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿದ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೂ ಕೆತ್ತನೆ
ಕೆಲಸದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 23 ಮನಸೆ್ಸಯು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಮೋನನು
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಮೋನನು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. 24 ಅಮೋನನ ಸೇವಕರು ಸಂಚುಮಾಡಿ ಅವನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 25 ಆದರೆ
ಅರಸನಾದ ಅಮೋನನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದ ಸೇವಕರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಅಮೋನನ
ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದರು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸಾನದ ಯೋಷೀಯ

ಯೋಷೀಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಎಂಟು ವಷರ್
ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೂವತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದ ತನಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರವನು್ನ

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 32:24 331 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 33:25
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ಮಾಡಿದನು. 2 ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ
ದಾವೀದನಂತೆ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನು
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಇನೂ್ನ
ಎಳೆಯ ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ
ಎರಕದ ಮತು್ತ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು. 4

ಜನರು ಬಾಳ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಯೋಷೀಯನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ
ಯೋಷೀಯನು ಉನ್ನತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಹಾಕಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಡೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಾಳ್ ದೇವರ
ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 5 ಯೋಷೀಯನು
ಬಾಳ್ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಅವನು
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 6 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ,
ಸಿಮೆಯೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಮಾಡಿದನು.
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಾಳುಬಿದ್ದವುಗಳಿಗೂ ಅವನು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲೂ್ಲ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತುಂಡರಿಸಿ ಎರಕದ
ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾಶಮಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

8 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೋಷೀಯನು
ಶಾಫಾನ್, ಮಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಯೋವಾಹ ಇವರನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಶಾಫಾನನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಚಲ್ಯ. ಮಾಸೇಯನು ನಗರದ
ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಯೋವಾಹನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
ಯೆಹೋವಾಹಾಜ್. ಯೋವಾಹನು ರಾಜಲೇಖಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಶುಚಿಮಾಡುವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಯೋಷೀಯನು ದೇವಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೈ
ಹಾಕಿದನು. 9 ಜನರು ದೇವಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಗಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯದ
ಜನರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ ಲೇವಿಯರು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರೂ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 10 ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ
ಲೇವಿಯರು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 11 ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳಿಗೂ
ಈ ಹಣದಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು; ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮರದ
ತೊಲೆಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಟ್ಟಡವು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಬೀಳುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ಕೆಲಸಗಾರರು
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು
ಯಹತ್ ಮತು್ತ ಓಬದ್ಯ. ಇವರು ಲೇವಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಮೆರಾರೀಯ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಇತರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್. ಇವರು ಕೆಹಾತ್ಯನ
ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರಾದ ಲೇವಿಯರೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇತರ ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರು, ಆ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಗಳಾಗಿಯೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೊರೆತದು್ದ
14 ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಲೇವಿಯರು

ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 15 ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಾಫಾನನಿಗೆ,
“ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಿಕಿ್ಕತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಶಾಫಾನನು ಅದನು್ನ
ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ತಂದು ಅದು ದೊರೆತ ವಿಷಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. “ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 17 ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಅವರು
ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೂ
ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು” 18 ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದತೊಡಗಿದನು.
ಅವನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಓದುತಿ್ತರಲು 19

ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ

ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 20 ಆಗ ಅರಸನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ,
ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಕಾಮ್, ಮೀಕನ ಮಗನಾದ
ಅಬೊ್ದೕನ್, ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಾಫಾನ್ ಮತು್ತ ಸೇವಕನಾದ
ಅಸಾಯ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಮಾಡದೆ
ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದ
ಹುಲ್ದಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆಕೆ ತೊಕ್ಹತನ ಮಗನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ತೊಕ್ಹತನು ಹಸ್ರನ ಮಗ. ಇವನು ಅರಸನ
ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಹುಲ್ದಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊಸ
ಬಡಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅರಸನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸೇವಕರು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 23 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, “ಅರಸನಾದ
ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. 24 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಇಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೂ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ಓದಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಶಾಪಗಳನು್ನ ನಾನು
ಬರಮಾಡುವೆನು. 25 ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಆರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.’

26 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ: ‘ನೀನು
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 27 ಯೋಷೀಯನೇ, ನೀನು
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ನೀನು ಗೋಳಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಮೃದುವಾದದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಲಕ್ಷಿಸಿದೆನು. 28 ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸೇರುವೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ
ಮೇಲೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರ ಮೇಲೂ ತರುವ
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದಾನಾ್ನದರೂ ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.’”
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಸೇವಕರೂ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅರಸನಾದ
ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ತಂದರು.

29 ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 30

ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರೂ ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ದೊಡ್ಡವರು
ಸಣ್ಣವರು ಎಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.
ಯೋಷೀಯನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ
ಪುಸ್ತಕವು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ. 31 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತು, ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 32 ಆಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದ
ದೇವರಿಗೆ ತಾವೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದರು. 33 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿ ನಾನಾ ಜನಾಂಗದವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯೋಷೀಯನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಮಾಡುವಂತೆ ಯೋಷೀಯನು ಮಾಡಿದನು. ಯೋಷೀಯನು
ಬದುಕಿದ್ದಷು್ಟ ಕಾಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡಿದರು.

ಯೋಷೀಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಿದನು.
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ

ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯು ವಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯಾಜಕರನು್ನ ಯೋಷೀಯನು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ ವಿವಿಧ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. 3 ಎಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ
ಆದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಯೋಷೀಯನು, “ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟಿ್ಟದ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಇಡಿರಿ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಮಗ.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 34:2 332 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 35:3
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ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ; ದೇವಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ವಂಶಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನೂ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವಾ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿರಿ. 5 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ನಿಲಿ್ಲರಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ. 6 ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸೋದರರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. ಆತನು
ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅವನು ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಪಾ್ರಣಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನದೇ
ಆಗಿದ್ದವು. 8 ಯೋಷೀಯನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಯಾಜಕರಿಗೆ,
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯೇಲನು
ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಎರಡು
ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ,
ಮೂನೂ್ನರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.
9 ಕೋನನ್ಯ, ಸೆಮಾಯ, ನೆತನೇಲ್ ಮತು್ತ ಇವರ ಸಹೋದರರು
ಮತು್ತ ಹಷಲ್ಯ, ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಯೋಜಾಬಾದ್ ಇವರು ಐನೂರು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆಡುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಐನೂರು ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಲೇವಿಯರ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

10 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ
ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ನೇಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
ಇದು ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತು್ತ. 11 ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯರು ಅದರ ಚಮರ್ ಸುಲಿದು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಾಜಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿದರು. 12 ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಬೇರೆ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವು ಮೋಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
13 ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಹಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಹಂಚಿದರು. 14 ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯರು ತಮಗಾಗಿಯೂ ಆರೋನನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಆ ಯಾಜಕರು ರಾತಿ್ರ ತನಕವೂ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು; ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಹೋಮಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 15 ಆಸಾಫನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ
ಲೇವಿಗಾಯಕರು ದಾವೀದನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಆಸಾಫ್, ಹೇಮಾನ್ ಮತು್ತ
ಅರಸನ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಯೆದೂತೂನ್. ದಾ್ವರಪಾಲಕರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದೆರ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅವರ ಸೋದರರಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.

16 ಹೀಗೆ ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವು ನಡೆಯಿತು.
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 17

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದವರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಮತು್ತ
ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಆಚರಿಸಿದರು. 18 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಸಮುವೇಲನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಅರಸರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯ, ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಯೆಹೂದದ
ಜನರು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು
ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 19 ಇದು
ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

ಯೋಷೀಯನ ಮರಣ
20 ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಯೋಷೀಯನು ಮಾಡಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಅರಸನಾದ ನೆಕೋ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೊರಟನು.

ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ನೆಕೋನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಹೊರಟನು. 21 ಆದರೆ ನೆಕೋ ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ,
“ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಬೇಡ. ನಾನು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೇಗನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅವಸರಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ನೀನು
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ನೆಕೋನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ವೇಷ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನೆಕೋ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲು ಯೋಷೀಯನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 23 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ
ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಬಾಣಗಳು ತಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯರಿ. ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ
ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.

24 ಆಗ ಸೇವಕರು ಯೋಷೀಯನನು್ನ ಅವನಿದ್ದ ರಥದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತಂದಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ರಥದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ
ರಣರಂಗದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಸತ್ತನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶೋಕಿಸಿದರು. 25

ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಶೋಕಗೀತೆಗಳನು್ನ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದನು.
ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಈಗಲೂ ಹಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಯೋಷೀಯನ ಕುರಿತು ದುಃಖದ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡುವದು ಅವರಿಗೆ
ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಮರಣದ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

26 ಯೋಷೀಯನು ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದಗ ಮಾಡಿದ ಇತರ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ
ತನಕದ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯೋಷೀಯನಿಗಿದ್ದ
ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದನೂ್ನ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜ

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹೊಸ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಯೋಷೀಯನ ಮಗನು. 2

ಅವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. 3 ಆ
ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೆಕೋ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಕೈದಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತನಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ನಾನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಮೂವತ್ತನಾಲು್ಕ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಕೊಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 4 ನೆಕೋ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ತಮ್ಮನಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಬದಲಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಎಲಾ್ಯಕೀಮನ ಬದಲು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ನೆಕೋ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ
5 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ

ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದನು.

6 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಕಂಚಿನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ನಂತರ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 7 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹಲವಾರು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 8 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಮಾಡಿದ ದುಷಿ್ಕ್ರಯೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರುಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಬದಲು ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು ಅರಸನಾದನು. ಇವನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗ.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 35:4 333 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 36:8



ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀನ
9 ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ

ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಳಿದನು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು.
10 ವಸಂತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಯೆಹೋಯಾಕೀನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕರು
ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹೊಸ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋಯಾಕೀನನ
ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
11 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ವಷರ್

ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವಷರ್ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು. 12 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದನು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತ ಬಂದನು. ಆದರೆ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ದೇವರೆದುರಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮೂಲಕ ಬಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಶನ
13 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. 14 ಅವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲಾ್ಲ
ಯಾಜಕರು, ಯೆಹೂದದ ಜನನಾಯಕರು ಬಹಳ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಆ ನಾಯಕರುಗಳು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಆ
ಆಲಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 15

ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಗಾಗೆ್ಗ ತನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರೂ ತನ್ನ ಮಂದಿರವೂ ನಾಶವಾಗುವದರಲಿ್ಲ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 16 ಆದರೆ ಆತನ ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ

ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು; ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು;
ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. ಆಗ ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಉರಿಯತೊಡಗಿತು. ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಯುವಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ
ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಯೆಹೂದದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. 18

ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದನು. ದೇವಾಲಯದೊಳಗೂ ಅರಸನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದನು. 19 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು;
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದರು;
ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರ ಮನೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೋಚಿದರು ಮತು್ತ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು; 20

ಜೀವದಿಂದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಾಬಿಲೋನಿನಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಪಾರಸಿಯ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯ ಸಾ್ಥಪನೆಯಾಗುವ ತನಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು. 21 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. “ಈ ಸ್ಥಳವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ
ಪಾಳುಬೀಳುವದು. ಜನರು ಆಚರಿಸದೆಹೋದ ಸಬ್ಬತ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ
ಅದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹೇಳಿದ್ದನು.

22 ಪಾರಸಿ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದಾಯಿತು. ಕೊರೇಷನು ತನ್ನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ
ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು:
23 ಪಾರಸಿ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನು ತಿಳಿಸುವದೇನೆಂದರೆ:
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಡೀ
ಭೂಮಿಗೆ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಜನರೆಲಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.

2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 36:9 334 2 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ 36:23
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ಯೆಹೂದ್ಯ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಸೈರಸನ
ಸಹಾಯ

ಪಶಿರ್ಯಾದ ರಾಜನಾದ ಸೈರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.

ಆ ಪ್ರಕಟನೆಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅದನು್ನ ಓದಿಸಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದಾಯಿತು.
ಆ ಪ್ರಕಟನೆ ಇಂತಿದೆ:
2 “ಪಶಿರ್ಯಾದ ರಾಜನಾದ ಸೈರಸನ ಪ್ರಕಟನೆ:
ಪರಲೋಕದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಲಿ್ಲ ತನಗೊಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 3 ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಲಿ್ಲರುವಾತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ದೇವರ
ಆಶೀವಾರ್ದವು ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ. ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಿರಿ. ಅವರು
ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇದ್ದಲಿ್ಲ
ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳದವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂಗಾರ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.”

5 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಪ್ರಧಾನರೂ
ನಾಯಕರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲು ಅವರು ಹೊರಟಾಗ ದೇವರಿಂದ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ
ಜನರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. 6 ಅವರ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 7 ಅಲ್ಲದೆ
ಸೈರಸ್ ರಾಜನು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೊರತೆಗೆದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ ಅರಸನು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸೂರೆಮಾಡಿ ತಂದ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಡುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. 8 ಪಶಿರ್ಯಾದ
ರಾಜನಾದ ಸೈರಸ್ ತನ್ನ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ
ಮಿತ್ರದಾತನಿಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊರತರಲು ಹೇಳಿದನು.
ಮಿತ್ರದಾತನು ಯೆಹೂದ ನಾಯಕನಾದ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

9 ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಬಂಗಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳು 30 ಬೆಳಿ್ಳ
ಬೋಗುಣಿಗಳು 1,000 ಕತಿ್ತಗಳು ಮತು್ತ ಪಾತೆ್ರಗಳು 29 10 ಚಿನ್ನದ
ಬಟ್ಟಲುಗಳು 30 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು 410 ಇತರ ಪಾತೆ್ರಗಳು
1,000

11 ಒಟು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರಗಳು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು.
ಸೆರೆಯವರು ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೊರಟಾಗ ಈ ವಸು್ತಗಳೆಲಾ್ಲ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದವು.

ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದ ಸೆರೆಯವರು

ಸೆರೆಯಿಂದ ಮರಳಿಬಂದ ಸಂಸಾ್ಥನದವರ ವಿವರ, ಬಹಳ
ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ

ಒಯಿ್ದದ್ದನು. ಇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 2

ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ,
ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆರಾಯ, ರೆಗೇಲಾಯ, ಮೊದೆರ್ಕೈ, ಬಿಲಾ್ಷನ್,
ಮಿಸಾ್ಪರ್, ಬಿಗೆ್ವೖ, ರೆಹೂಮ್ ಮತು್ತ ಬಾಣ. ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದವರ ಹೆಸರು ಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯ:

3 ಪರೋಷಿನ ಸಂತತಿಯವರು 2,172
4 ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರು 372

5 ಅರಹನ ಸಂತತಿಯವರು 775
6 ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಯೋವಾಬನ ಕುಟುಂಬದ ಪಹತ್
ಮೋವಾಬಿನ ಸಂತತಿಯವರು 2,812
7 ಏಲಾಮಿನ ಸಂತತಿಯವರು 1,254
8 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತತಿಯವರು 945
9 ಜಕೆ್ಕೖಯ ಸಂತತಿಯವರು 760
10 ಬಾನೀಯ ಸಂತತಿಯವರು 642
11 ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯವರು 623
12 ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂತತಿಯವರು 1,222
13 ಅದೋನೀಕಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು 666
14 ಬಿಗೆ್ವೖಯ ಸಂತತಿಯವರು 2,056
15 ಆದೀನನ ಸಂತತಿಯವರು 454
16 ಆಟೇರಿನವರಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂತತಿಯವರು 98
17 ಬೇಚೈಯ ಸಂತತಿಯವರು 323
18 ಯೋರನ ಸಂತತಿಯವರು 112
19 ಹಾಷುಮಿನ ಸಂತತಿಯವರು 223
20 ಗಿಬಾ್ಬರಿನ ಸಂತತಿಯವರು 95
21 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಊರಿನವರು 123
22 ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು 56
23 ಅನಾತೋತ್ ಊರಿನವರು 128
24 ಅಜಾ್ಮವೆತ್ ಊರಿನವರು 42
25 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀರ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್
ಊರುಗಳವರು 743
26 ರಾಮಾ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಊರುಗಳವರು 621
27 ಮಿಕಾ್ಮಸಿನವರು 122
28 ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳವರು 223
29 ನೆಬೋ ಊರಿನವರು 52
30 ಮಗಿ್ಬೕಷ್ ಊರಿನವರು 156
31 ಏಲಾಮ್ ಎಂಬ ಮತೊ್ತಂದು ಊರಿನವರು 1,254
32 ಹಾರಿಮ್ ಊರಿನವರು 320
33 ಲೋದ್, ಹಾದೀದ್, ಓನೋ ಊರುಗಳವರು 725
34 ಜೆರಿಕೊ ಊರಿನವರು 345
35 ಸೆನಾಹ ಊರಿನವರು 3,630

36 ಯಾಜಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೇಷೂವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಯೆದಾಯನ ಸಂತತಿಯವರು
973
37 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತತಿಯವರು 1,052
38 ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂತತಿಯವರು 1,247
39 ಹಾರಿಮನ ಸಂತತಿಯವರು 1,017

40 ಲೇವಿ ಕುಲದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಹೋದವ್ಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲರ ಸಂತತಿಯವರು 74

41 ಗಾಯಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಆಸಾಫನ ಸಂತತಿಯವರು 128

42 ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟ್ ಮತು್ತ
ಶೋಬೈ. ಇವರ ಸಂತತಿಯರು ಒಟು್ಟ 139

43 ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಜೀಹ, ಹಸೂಫ, ಟಬಾ್ಬವೋತ್,
44 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯಹಾ, ಪಾದೋನ್,
45 ಲೆಬಾನ, ಹಗಾಬ, ಅಕೂ್ಕಬ್,
46 ಹಾಗಾಬ್, ಶೆಮೆ್ಲೖ, ಹಾನಾನ್,
47 ಗಿದೆ್ದೕಲ್, ಗಹರ್, ರೆವಾಯ,
48 ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ, ಗಜಾ್ಜಮ್,
49 ಉಜ್ಜ, ಪಾಸೇಹ, ಬೇಸೈ,
50 ಅಸ್ನ, ಮೆಗೂನೀಮ್, ನೆಫೀಸೀಮ್,
51 ಬಕೂ್ಬಕ್, ಹಕೂ್ಕಫ, ಹಹೂರ್ರ್,
52 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್,
53 ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ,
54 ನೆಚೀಹ, ಹಟೀಫ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರು.

55 ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರ ಸಂತತಿಯವರು:
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ಸೋಟೈ, ಹಸೊ್ಸೕಫೆರೆತ್, ಪೆರೂಧ,
56 ಯಾಲ, ದಕೋರ್ನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್,
57 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ಪೋಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚಬಾಯೀಮ್, ಆಮೀ
ಇವರ ಸಂತತಿಯವರು.
58 ದೇವಾಲಯದ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ ಸೊಲೊಮೋನನ
ಸೇವಕರೂ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿ 392

59 ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬದಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಂದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು
ಇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ:

ದೆಲಾಯ, ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ನೆಕೋದನ ಸಂತತಿಯವರು 652
61 ಯಾಜಕರಾದ ಹಬಯ್ಯ, ಹಕೊ್ಕೕಜ್, ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಇವರ
ಸಂತತಿಯವರು. (ಈ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಎಂಬವನು ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.)

62 ಇವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಅಶುದ್ಧರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಯಾಜಕತ್ವದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. 63 ಊರೀಮ್
ತುಮಿ್ಮೕಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತನಾದ
ಯಾಜಕನು ದೊರಕುವ ತನಕ ಇವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

64 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ನಲವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ
ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಇವರಲಿ್ಲನ ಅವರ ಏಳು
ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ
ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ
ಗಾಯಕಗಾಯಕಿಯರೂ ಇದ್ದರು. 66 ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳುನೂರ
ಮೂವತಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳು, ಇನೂ್ನರ ನಲವತೆ್ತೖದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು,
ನಾನೂರ ಮೂವತೆ್ತೖದು ಒಂಟೆಗಳು ಮತು್ತ ಆರು ಸಾವಿರದ
ಏಳುನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.

68 ಈ ಗುಂಪು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ
ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಕುಟುಂಬದ
ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಸ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. 69 ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಅವರು ತಮಿ್ಮಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟು್ಟ ಐನೂರು
ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಂಗಾರ, ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ನೂರು
ಯಾಜಕರು ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದರು.

70 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರರು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರೊಳಗೆ ಗಾಯಕರೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರು. ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. 2 ಆಗ ಯೋಚಾದಾಕನ

ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಯಾಜಕರೂ
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು.

3 ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ವಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರೂ ಹಳೆಯ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಕಟಿ್ಟ
ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಮಯಜ್ಞಾದಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದ
ಪ್ರತಿ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನೇಮಿತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.
5 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಮತು್ತ ಇತರ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಪ್ರಕಾರ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.
ಜನರು ತಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಇತರ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಹ ತಂದು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 6

ದೇವಾಲಯವು ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ದೇವಾಲಯದ ಪುನನಿರ್ಮಾರ್ಣ
7 ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಜನರು ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ

ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವದಾರು
ಮರಗಳನು್ನ ಸಾಗಿಸುವ ತೂಯರ್ರಿಗೆ ಮತು್ತ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸಂಬಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಮೊದಲನೆಯ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಮರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಮಾಗರ್ವಾಗಿ ತಂದಂತೆಯೇ ಇವರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ತಂದರು. ಪಶಿರ್ಯಾದ ಅರಸನಾದ ಸೈರಸನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್
ಮತು್ತ ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವನು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹೋದರರು, ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು
ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಲೇವಿಯವರನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರನಾ್ನಗಿ ಅವರು ನೇಮಿಸಿದರು. 9

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ
ಮಾಡಿದವರು ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುವರು. ಯೇಷೂವನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ; ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು (ಇವರು
ಯೆಹೂದ ಸಂತತಿಯವರು.); ಲೇವಿಯನಾದ ಹೇನಾದಾದನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು. 10 ಕಟು್ಟವವರು
ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಯಾಜಕರು
ತಮ್ಮ ಯಾಜಕ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಆಸಾಫನ ಮಕ್ಕಳು ತಾಳಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಅಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು
ನೇಮಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

11 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡಿರಿ.

ಆತನ ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಹಾಡಿದರು. ಆಗ ಉಳಿದವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು; ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕಿದ್ದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

12 ಆದರೆ ಮೊದಲಿನ ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ಅದರ ವೈಭವವನೂ್ನ
ನೋಡಿದ್ದ ಕುಲಪ್ರಧಾನರು, ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಇತರರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದರು.
13 ಅವರ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಯಾವುದು ಅಳುವವರ
ಧ್ವನಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಧ್ವನಿಯು
ಬಹುದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ವೈರಿಗಳು

ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೇರೆ ಜನರು ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು.
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ವೈರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕುಲಪ್ರಧಾನರ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದು, “ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಸಹ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಏಸಹರ್ದೊ್ದೕನನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು
ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು.

3 ಆದರೆ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ನಾವು ಮಾತ್ರವೇ ಕಟ್ಟಬಹುದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ದೇವರು. ಪಶಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ
ಸೈರಸನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ.”

4 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟು್ಟಬಂತು. ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಉಪದ್ರವ ಕೊಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ಕಟು್ಟವವರನು್ನ ನಿರಾಶೆಪಡಿಸಲೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 5 ಯೆಹೂದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸರಕಾರದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚಕೊಟು್ಟ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪದೇಪದೇ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದರು. ಪಶಿರ್ಯಾದ ಅರಸನಾದ ಸೈರಸನ
ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ನಂತರ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
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6 ಆ ಶತು್ರಗಳು ಪಶಿರ್ಯ ರಾಜನಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಪಶಿರ್ಯ ದೇಶದ
ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರೋಧಿಸಿದ
ಶತು್ರಗಳು

7 ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಪಶಿರ್ಯಾದ ರಾಜನಾದಾಗ ಬಿಷಾ್ಲಮ್,
ಮಿತ್ರದಾತ್ ಮತು್ತ ಟಾಬೆಯೇಲ್ ಈ ಮೊದಲಾದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆಪಾದನಾ ಪತ್ರವನು್ನ ಅರಮೇಯಿಕ್
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಲಿಪಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದರು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೆಹೂಮ ಮತು್ತ
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಿಂಷೈ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದರು:
9 ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೆಹೂಮ, ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಿಂಷೈ
ಇವರೂ ಇವರ ಜೊತೆಗಾರರಾದ ಟಪರ್ಲಾಯರು, ಪಶಿರ್ಯದವರು,
ಯೆರೆಕ್ಯರು, ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು, ಕೂಷನಿನ ಏಲಾಮ್ಯರು, 10

ಮತು್ತ ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಅಷೂರ್ ಬನಿಪಾಲನು ಕರೆತಂದು
ಸಮಾಯರ್ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದ ಇತರ ಜನರು,

11 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಸೇವಕರು ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ:
12 ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸುವ
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಗರವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕೆಟ್ಟ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಅದರ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಎದುರು
ಬೀಳುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
13 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರಾಜರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದನೂ್ನ ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
14 ರಾಜನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಇದೆ. ಅಂಥಾ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಡೆಯಲು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜರಿಗೆ ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
15 ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೇ, ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಳಿದ ರಾಜರ
ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದ ವೃತಾ್ತಂತವನು್ನ ಓದಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿನಂತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ
ಎದುರುಬೀಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಬೇರೆ
ರಾಜರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದು್ದ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೂವರ್ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ನಗರದಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ
ದಂಗೆಗಳು ಎದಿ್ದವೆ. ಆ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
16 ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದರ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

17 ಈ ಪತ್ರಕೆ್ಕ ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೆಹೂಮನಿಗೂ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶಿಂಷೈಗೂ
ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೂ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ವಂದನೆಗಳು.
18 ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರವನು್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 19 ಹಿಂದಿನ ರಾಜರ ವೃತಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ
ಶೋಧಿಸಲು ನಾನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ವೃತಾ್ತಂತಗಳನು್ನ ಓದಿದಾಗ,
ರಾಜರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಂಗೆಯ ದೀಘರ್ ಇತಿಹಾಸವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದಂಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗಾಗೆ್ಗ ನಡೆದಿದ್ದವು. 20

ಬಲಿಷ್ಠರಾಜರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆ, ಸುಂಕ,
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
21 ಈಗ ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ನಾನು ತಿಳಿಸುವ ತನಕ ಅದು ತಿರಿಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬಾರದು. 22 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಟು್ಟವಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಬಾರದು.
ಮುಂದುವರಿದರೆ ನನಗೆ ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಹಣವು
ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

23 ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ ರೆಹೂಮನಿಗೂ
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ ಶಿಂಷೈಗೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಓದಲಾಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
24 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕಾಯರ್ವು

ನಿಂತಿತು. ಪಶಿರ್ಯ ರಾಜ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವಷರ್ದ ತನಕ ಕೆಲಸವು ಮುಂದುವರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಹಗಾ್ಗಯನೂ
ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅವರು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು. 2

ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೇಲ್ ಮತು್ತ
ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ತತೆ್ತನೈ ಮತು್ತ
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರ ಬಳಿ ಬಂದು, “ನಿಮಗೆ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲೂ ಅದನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲೂ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? 4 ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳೇನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

5 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವಿತು್ತ. ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ವರದಿ ತಲುಪಿ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ನಾಯಕರು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 6 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತತೆ್ತನೈ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ
ಪ್ರಮುಖರು ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. 7

ಪತ್ರದ ನಕಲು ಹೀಗಿದೆ:
ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನಿಗೆ
ವಂದನೆಗಳು.
8 ರಾಜನೇ, ನಾವು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ನೋಡಿದೆವು. ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದಲೂ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತರುವದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವು ಬೇಗನೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಬಹುದು.
9 “ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು?”
ಎಂದು ಅವರ ನಾಯಕರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆವು. 10 ಕೆಲಸಗಾರರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು:
“ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ
ಹಿಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನು ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ
ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು. ಆಗ ಆತನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹಾಳುಗೆಡವಿ
ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 13

ಅನಂತರ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ಸೈರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ
ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆಲಯದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೈರಸನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ
(ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ) ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು.”
15 ಅರಸನಾದ ಸೈರಸನು ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ (ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ), “ಈ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಡು. ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯವು ಎಲಿ್ಲ ಇತೊ್ತೕ ಅದೇ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟ.”
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16 ಹೀಗೆ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು (ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್), ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ
ಕೆಲಸವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಇನೂ್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿಲ್ಲ.
17 ರಾಜರಾದ ತಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ರಾಜವೃತಾ್ತಂತವನು್ನ ನೀವೇ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ರಾಜ ಸೈರಸನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದು್ದ ನಿಜವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ, ಅರಸನೇ, ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು
ತೀಮಾರ್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಮಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಜ್ಞೆ

ತನಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಜರಾಗಿದ್ದವರ ವೃತಾ್ತಂತ
ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಶೋಧಿಸಿದನು. ಈ
ಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಜ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 2

ಮೇದ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಎಕ್ಬಟಾನ ಎಂಬ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯು ದೊರಕಿತು. ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಬರೆದಿತು್ತ:
ಸರಕಾರದ ಆಜ್ಞೆ: 3 ರಾಜನಾದ ಸೈರಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಸೈರಸ್ ರಾಜನು ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜಾಜ್ಞೆ:
ದೇವಾಲಯವು ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ. ಅದು ಹೋಮಯಜ್ಞಾದಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ. ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವು
ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರ ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ
ಅಗಲ ತೊಂಭತು್ತ ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. 4 ಅದರ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರುಸಾಲು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲು್ಲಗಳಿರಬೇಕು; ಒಂದು ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಮರದ ತೊಲೆಗಳಿರಬೇಕು. ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು ತಗಲುವ
ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚವೆಲ್ಲವನು್ನ ರಾಜನ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. 5

ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯದಿಂದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸೂರೆಮಾಡಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತಂದದ್ದನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು.

6 ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ, ದಾಯಾರ್ವೇಷನಾದ ನಾನು,
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿರುವ
ತತೆ್ತನೈ ಎಂಬ ನಿನಗೂ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುವದೇನೆಂದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ನೀವು ದೂರವಾಗಿರಿ. 7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಬೇಡಿ. ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರು ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲಿ. ಹಿಂದಿನ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊಸದನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ.
8 ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ, ದೇವಾಲಯ
ಕಟು್ಟವ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಖಚರ್ನು್ನ
ಸರಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಹಣವನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರಿಂದ
ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನೀವು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸ
ನಿಂತುಹೋಗಬಾರದು. 9 ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೋ
ಅದನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಎಳೆಹೋರಿಗಳು, ಟಗರುಗಳು,
ಗಂಡುಕುರಿಗಳು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಲು
ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯಾಜಕರು
ಗೋಧಿ, ಉಪು್ಪ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೆ ಒದಗಿಸಿರಿ. 10 ಅವುಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದಾಗ
ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅದನು್ನ ಮೆಚು್ಚವನು. ಯಾಜಕರು
ನನಗಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ.
11 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ: ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು
ತೊಲೆಯನು್ನ ಎಳೆದು ಅದನು್ನ ಶೂಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವನನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇತು ಹಾಕಬೇಕು; ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ
ಮಣು್ಣದಿಬ್ಬವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
12 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರುತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅರಸನಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರೇ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು;
ಯಾರಾದರೂ ಆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ
ಅಂಥವರನು್ನ ದೇವರೇ ನಾಶಮಾಡುವನು.
ಇದನು್ನ ದಾಯಾರ್ವೆಷನೆಂಬ ನಾನೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

ದೇವಾಲಯ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
13 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ

ತತೆ್ತನೈ, ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರು
ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮತು್ತ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾದರು. 14 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯರು ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗೆ್ಗೖನಂತೆ ಮತು್ತ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನಾದ
ಜೆಕರೀಯನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು. ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿಯೂ, ಸೈರಸ್,
ದಾಯಾರ್ವೆಷ ಮತು್ತ ಅತರ್ಷಸ್ತ ಎಂಬ ಪಶಿರ್ಯ ಅರಸರ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಮಾಡಿದರು.
15 ಆದಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಯಿತು.

16 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಅತ್ಯಂತ
ಹಷರ್ದಿಂದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಿದರು. ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಈ
ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

17 ಆ ದಿವಸ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ,
ಇನೂ್ನರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ನಾನೂರು ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 18 ಅನಂತರ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಅವರವರ
ವಗರ್ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಮೋಶೆಯ ವಿಧಿಯಂತೆ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿದರು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
19 ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಂದು ಸೆರೆಯಿಂದ

ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 20

ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿಯೂ ತಮಗಾಗಿಯೂ ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿಯೂ
ಲೇವಿಯರು ವಧಿಸಿದರು. 21 ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಉಳಿದವರು
ಅನ್ಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕದ ಊಟದಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರು. 22 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಅವರು ಏಳು
ದಿನಗಳ ತನಕ ಸಂತಸದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರ
ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಡವು ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಜ್ರನ ಆಗಮನ

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ, ಪಶಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ
ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎಜ್ರನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಎಜ್ರನು

ಸೆರಾಯನ ಮಗನು; ಸೆರಾಯನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು;
ಅಜಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು. 2 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಶಲೂ್ಲಮನ
ಮಗನು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗನು; ಚಾದೋಕನು
ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನು. 3 ಅಹೀಟೂಬನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು;
ಅಮಯರ್ನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗನು. ಅಜಯರ್ನು ಮೆರಾಯೋತನ
ಮಗನು; 4 ಮೆರಾಯೋತನು ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗನು; ಜೆರಹ್ಯನು
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು; ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗನು. 5

ಬುಕಿ್ಕೕಯು ಅಬೀಷೂವನ ಮಗನು; ಅಬೀಷೂವನು ಫೀನೆಹಾಸನ
ಮಗನು; ಫೀನೆಹಾಸನು ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮಗನು.

6 ಎಜ್ರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ವಿದಾ್ವಂಸನಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅವನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಎಜ್ರನೊಂದಿಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಬಹುಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ಗಾಯಕರೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವಕರೂ ಇದ್ದರು. ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದರು. 8
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ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಎಜ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 9 ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಂದು ಬಿಟು್ಟ
ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಸೇರಿದರು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಜ್ರನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು. 10

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಓದಲೂ, ಅಭಾ್ಯಸಿಸಲೂ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯನಾಗಲು ಎಜ್ರನು ತನ್ನ ಸಮಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ,
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚೆ್ಫ
ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯು
ಅವನಲಿ್ಲತು್ತ.

ಎಜ್ರನಿಗೆ ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಪತ್ರ
11 ಎಜ್ರನು ಯಾಜಕನೂ ಬೋಧಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ:
12 ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಂದ:
ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಬೋಧಕನೂ ಯಾಜಕನೂ
ಆಗಿರುವ ಎಜ್ರನಿಗೆ
ವಂದನೆಗಳು.
13 ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಇಚಿ್ಛಸುವುದಾದರೆ ಅವರು ಹೋಗಬಹುದು.
14 ಎಜ್ರನೇ, ನಾನೂ ನನ್ನ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಜನರೂ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವೆ.
15 ನಾನೂ ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 16 ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನಿನ್ನ ಜನರಿಂದಲೂ
ಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಲೇವಿಯರಿಂದಲೂ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿರುವುದು.
17 ಆ ಹಣದಿಂದ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಗಂಡು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸು. ಪಾನಾಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು. 18 ಉಳಿದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಇತರರಿಗೂ
ಸರಿತೋರುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರಿ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. 19 ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. 20 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ವಸು್ತಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ರಾಜನ
ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಮಾಡು.
21 ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನೆಂಬ ನಾನು ಈ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ: ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜಧನವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ, ಎಜ್ರನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನು್ನ ಅವರು
ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಎಜ್ರನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆತನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಬೋಧಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿಯೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. 22

ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಎಜ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು: ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ನಾನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ, ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
ಗೋಧಿ, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಲೀಟರ್ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎರಡು
ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಲೀಟರ್ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ
ಉಪು್ಪ. 23 ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಯಾವಯಾವ ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ
ಎಜ್ರನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವನೊ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು ಎಜ್ರನಿಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿಯೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಇವುಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ
ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ದೇವರು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
24 ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ: ಯಾಜಕರಿಂದ,
ಲೇವಿಯರಿಂದ, ಗಾಯಕರಿಂದ, ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಂದ ಮತು್ತ
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರಿಂದ ತೆರಿಗೆವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು
ನಾ್ಯಯಬಾಹಿರವಾದದು್ದ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ

ಸುಂಕವನಾ್ನಗಲಿ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅರಸನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಿಲ್ಲ.
25 ಎಜ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಜ್ಞಾನಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನೂ್ನ ನಾ್ಯಯಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಆರಿಸಿ
ನೇಮಿಸಲು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಅವರು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಅವರು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ನಾ್ಯಯಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. 26

ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಲಿ
ಅವಿಧೇಯನಾಗುವವನಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅವರವರ
ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಗಡಿಪಾರಿನಿಂದಾಗಲಿ
ಅವರ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳ ಜಪಿ್ತಯಿಂದಾಗಲಿ ಸೆರೆಮನೆವಾಸದಿಂದಾಗಲಿ
ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು.

ಎಜ್ರನು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು
27 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ! ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವ ಮನಸ್ಸನು್ನ ರಾಜನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ! 28 ರಾಜನ, ಅವನ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟಿ್ಟರುವ
ಅಗಾಧ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಮನಸು್ಸಳ್ಳ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಾಯಕರನು್ನ
ನಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆನು.

ಎಜ್ರನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಾಯಕರು

ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ (ಎಜ್ರ)
ಹೊರಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಪ್ರಧಾನರ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರ
ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿದೆ. ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು. ಬಂದವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

2 ಫೀನೆಹಾಸನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮ್; ಈತಾಮಾರನ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನು; ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಹಟೂ್ಟಷ್;
3 ಶೆಕನ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಪರೋಷ್, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
4 ಪಹತ್ಮೋವಾಬ್ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಎಲೆ್ಯಹೊವೇನೈ ಮತು್ತ ಇತರ ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
5 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಶೆಕನ್ಯ ಮತು್ತ ಇತರ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
6 ಆದೀನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನಾದ
ಎಬೆದ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
7 ಏಲಾಮಿನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
8 ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಜೆಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
9 ಯೋವಾಬನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಗಂಡಸರು;
10 ಬಾನೀಯ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯೋಸಿಫ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಶೆಲೋಮೀತ್ ಮತು್ತ ನೂರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಇತರ ಗಂಡಸರು;
11 ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಬೇಬೈಯ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್
ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಇತರರು;
12 ಅಜಾ್ಗದನ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಹಕಾ್ಕಟಾನನ ಮಗನಾದ
ಯೋಹಾನಾನ್ ಮತು್ತ ಇತರ ನೂರಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
13 ಅದೋನೀಕಾಮಾನ ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಎಮೀಯೇಲ್, ಶೆಮಾಯ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಅರವತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು;
14 ಬಿಗೆ್ವೖಯ ಸಂತಿಯವರಲಿ್ಲ ಊತೈ, ಜಕೂ್ಕರ ಮತು್ತ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಇತರ ಗಂಡಸರು.

ಮರಳಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
15 ಎಜ್ರನಾದ ನಾನು ಅಹವಾ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಮೂರು ದಿನ ಇದೆ್ದವು. ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರೂ ಇದ್ದರು ಎಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು ಅವರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 16

ಆಗ ನಾನು ಎಲಿಯೆಜರ್, ಅರೀಯೇಲ್, ಶೆಮಾಯ, ಎಲಾ್ನತಾನ್,
ಯಾರೀಬ್, ಎಲಾ್ನತಾನ್, ನಾತಾನ್, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್
ಎಂಬ ನಾಯಕರನು್ನ ಕರೆದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ (ಬೋಧಕರುಗಳಾದ)
ಯೋಯಾರೀಬ್ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ನತಾನ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಕರೆದು 17

ಕಾಸಿಫ್ಯದ ಇದೊ್ದೕ ಎಂಬವರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಇವನು ಕಾಸಿಫ್ಯದ
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ನಿವಾಸಿಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಾಸಿಫ್ಯದ
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾವು ಕಟು್ಟವ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನು್ನ ಇದೊ್ದೕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
18 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಇದೊ್ದೕವಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು: ಮಹಿ್ಲೕಯ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಜಾಣನಾದ ಶೇರೇಬ್ಯ, ಮಹಿ್ಲೕಯು ಲೇವಿಯ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು.
ಲೇವಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಸಹ ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 18 ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 19 ಅಲ್ಲದೆ ಮೆರಾರೀ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆಶಾಯ; ಇವರು ಸಹ ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 20

ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು; (ಇವರ
ಪೂವಿರ್ಕರು ದಾವೀದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)

21 ಅಹವಾ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನಮಗೆ ಸುಖ ಪ್ರಯಾಣ
ದೊರೆಯುವಂತೆ ಎಲಾ್ಲ ತರದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಲಿ್ಲ
ದೀನತೆಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೆರೆದುಬಂದ
ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು. 22 ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಸಿಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಹುತರನು್ನ ಅರಸನಿಂದ ಕೇಳಲು ನನಗೆ
ಸಂಕೋಚವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ, “ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿದವರೊಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ; ಆತನಿಂದ ದೂರಹೋಗುವವರ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ
ನಾವು ಹೇಳಿದೆ್ದವು. 23 ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು
ದೇವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆತನು ಅದನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

24 ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹಷಬ್ಯ ಮತು್ತ ಅವರ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು. 25 ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾನು ತೂಗಿ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜನೂ ಅವನ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ
ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 26 ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೂಗಿದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳಯೂ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ನಾನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಪಾತೆ್ರಗಳೂ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ನಾನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರವೂ ಇದ್ದವು. 27 ನಾನು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಬಂಗಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. ಅವುಗಳ ಒಟು್ಟ
ತೂಕ ಎಂಟುವರೆ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಶುದ್ಧ
ತಾಮ್ರದ ಎರಡು ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇವು ಬಂಗಾರದಷೆ್ಟೕ
ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹದಾ್ದಗಿದ್ದವು. 28 ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವು ಮತು್ತ ಈ ವಸು್ತಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 29 ಆದ್ದರಿಂದ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಲಯದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಪ್ರಧಾನರಿಗೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ತಲುಪಿಸುವ ತನಕ ನೀವು ಇದಕೆ್ಕ ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಭದ್ರವಾಗಿಡುವರು.”

30 ಎಜ್ರನು ತೂಕಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಇತರ ವಿಶೇಷ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಿಸುವ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆ ಹೊತ್ತರು.

31 ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಅಹವಾ
ನದಿಯ ದಡವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. ದೇವರು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಶತು್ರಗಳಿಂದಲೂ ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ
ಕಾಪಾಡಿದನು. 32 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 33 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ನಾವು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ, ಚಿನ್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೂಗಿ
ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯನ ಮಗನಾದ ಮೆರೇಮೋತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆವು. ಫೀನೆಹಾಸನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಮೆರೇಮೋತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದನು. ಲೇವಿಯರಾದ ಯೇಷೂವನ
ಮಗನಾದ ಯೋಜಾಬಾದನು ಮತು್ತ ಬಿನೂ್ನಯನ ಮಗನಾದ
ನೋವದ್ಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 34 ನಾವು ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟೆ್ಟವು.

35 ಆಮೇಲೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇವರಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರಿಗಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ತೊಂಭತಾ್ತರು ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಗಂಡು

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡು ಆಡುಗಳನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

36 ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪತ್ರವನು್ನ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ
ಸಂಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೂ
ಅವರ ದೇವಾಲಯಕೂ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಹಕಾರವನೂ್ನ ಬೆಂಬಲವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ

ಇವೆಲಾ್ಲ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಧಾನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಎಜ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುವ
ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯಾಜಕರಾಗಲಿ ಲೇವಿಯರಾಗಲಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರ, ಹಿತಿ್ತಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ,
ಯೆಬೂಸಿಯರ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ, ಮೋವಾಬ್ಯರ, ಅಮೋರಿಯರ,
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವಿತವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರಿದೆ. 2

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ವಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮದುವೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದೇವರ ವಿಶೇಷ
ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಧಾನರು, ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ದುಃಖವನು್ನ
ತೋರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದು ಹಾಕಿದೆನು. ನನ್ನ ತಲೆಯ
ಮತು್ತ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡು
ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡವನಾಗಿಯೂ ಬೇಸರಗೊಂಡವನಾಗಿಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. 4 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಭಯಪಟ್ಟನು; ನಡುಗಿದನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರೂ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವ ಸಮಯದ ತನಕ ಹಾಗೆಯೇ
ಕುಳಿತಿದೆ್ದವು.

5 ಸಾಯಂಕಾಲದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಕುಳಿತಲಿ್ಲಂದ ಎದೆ್ದನು. ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದಿದ್ದವು. ನಾನು
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕೈಗಳನು್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ 6 ಚಾಚಿ
ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು:

“ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತ್ತಲು ನನಗೆ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ
ತಲೆಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ರಾಶಿಯು
ಪರಲೋಕದವರೆಗೂ ಏರಿಹೋಗಿದೆ. 7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಕಾಲದಿಂದ ಈ ತನಕ ನಾವು ಮಹಾಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ
ಯಾಜಕರುಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಯಿತು. ಅನ್ಯದೇಶದ ರಾಜರುಗಳು
ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ
ಒಯ್ದರು; ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸೂರೆಗೈದು ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗಿದೆ!

8 “ಈಗಲಾದರೋ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ; ಗುಲಾಮತನದಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸಜೀವ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 9 ಹೌದು,
ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಗುಲಾಮರಾಗಲು
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀನು ದಯೆ
ತೋರಿಸಿರುವೆ. ಪಶಿರ್ಯ ರಾಜರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಹಾಳಾಗಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಆ ಆಲಯವನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದೇವರೇ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ಗಳ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನೀನು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ.

10 “ದೇವರೇ, ಈಗ ನಾವು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ನಾವು
ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ದೇವರೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: ‘ನೀವು ವಾಸಿಸಲಿರುವ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮದನಾ್ನಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಾಡು ಪಾಳಾಗಿರುವ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು
ಹಾಳಾಗಿದೆ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಆ ನಾಡನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಸಹವಾಸ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಿರಿ. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಿರಿ; ಆಗ ನೀವು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು
ಇಟು್ಟಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವಿರಿ.’

ಎಜ್ರ 8:18 340 ಎಜ್ರ 9:12
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13 “ನಮಗೆ ಒದಗಿದ ಕೆಡುಕು, ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರು.
ನಾವು ಅನೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಅತಿಘೋರವಾದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ
ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ ದೊರಕ ಬೇಕಿತು್ತ. ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 14 ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಬಾರದೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವರು ಘೋರ
ಪಾಪಿಗಳು. ನಾವು ಹೀಗೆಯೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಾರರು.

15 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವೆ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲವರನಾ್ನದರೂ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು.
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಜನರು ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದು್ದ

ದೇವಾಲಯದೆದುರು ಎಜ್ರನು ರೋಧಿಸುತಾ್ತ, ದೇವರಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ ಪಾಪದರಿಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಇರುವಾಗ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರೂ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಏಲಾಮನ
ಸಂತತಿಯವನಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಶೆಕನ್ಯನು ಎಜ್ರನಿಗೆ
ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. 3 ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯರಾದ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಜ್ರನ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸುವವರ ಸಲಹೆಯನು್ನ ನಾವು
ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ; ನಾವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಎಜ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಇದು ನಿನ್ನ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆ. ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ; ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಈ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸು.”

5 ಎಜ್ರನು ಎದು್ದನಿಂತು ಮಹಾಯಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 6 ಎಜ್ರನು ಅಲಿ್ಲಂದೆದು್ದ
ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಹಾನನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಅನ್ನನೀರಿಲ್ಲದೆ ದುಃಖತಪ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೊ್ರೕಹದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು
ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದನು. 7 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಯೆಹೂದಪಾ್ರಂತ್ಯ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ, ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 8

ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಾರದೆ ಹೋದಲಿ್ಲ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಈ ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ
ಪ್ರಮುಖರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ; ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು
ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವನು.

9 ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರು ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ನಡೆಯಲಿಕಿ್ಕರುವ ಕೂಟದ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ಆ
ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು
ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಆಗ ಎಜ್ರನು ಎದು್ದನಿಂತು ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯಮತದ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಾಪವು ಹೆಚು್ಚವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ. 11 ಈಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅರಿಕೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯಜಾತಿಯ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ವಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯ
ಜನಾಂಗದವರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.”

12 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಎಜ್ರನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುತಾ್ತ, “ಎಜ್ರನೇ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ! ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ಸೇರಿಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯ
ಮಳೆಯಲಿ್ಲರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳ ಘೋರವಾದ
ಪಾಪಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಗಿಯುವಂಥದಲ್ಲ. 14 ಈ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು,
ಪ್ರಧಾನರು ಒಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನಮ್ಮ

ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಆದವರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರಧಾನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮಿತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿ. ಆಗ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿವಾರಿಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಅಸಾಹೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನೂ, ತಿಕ್ವನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೆ್ಜಯನೂ ಇದ್ದರು. ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯನಾದ ಶಬೆ್ಚತೈ
ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು.

16 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪದ ಬಳಿಕ ಎಜ್ರನು ಅವರವರ ವಂಶದ
ನಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ಒಂದೊಂದು ವಂಶಕೆ್ಕ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ನಾಯಕನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಹೆಸರಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ನಾಯಕರೆಲಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಿ
ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 17 ಮೊದಲನೇ
ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದವರ ವಿಷಯವನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದರು.

ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಆದವರ ಪಟಿ್ಟ
18 ಯಾಜಕ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ

ಮದುವೆಯಾದವರು:
ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರರಾದ ಮಾಸೇಯ, ಎಲೀಯೆಜರ್, ಯಾರೀಬ್ ಮತು್ತ
ಗೆದಲ್ಯ. 19 ಇವರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹಿಂಡಿನ ಟಗರನು್ನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು.
20 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಹನಾನೀ, ಜೆಬದ.
21 ಹಾರೀಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮಾಸೇಯ, ಎಲೀಯ,
ಶೆಮಾಯ, ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯ.
22 ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಮಾಸೇಯ,
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್, ನೆತನೇಲ್, ಯೋಜಾಬಾದ್ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲಸ.

23 ಲೇವಿಯವರಲಿ್ಲ
ಯೋಜಾಬಾದ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಕೆಲೀಟ, ಪೆತಹ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯೆಜೆರ್.

ಇವರೆಲಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
24 ಗಾಯಕರಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್ ಎಂಬವನು ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮ್,
ಟೆಲೆಮ್ ಮತು್ತ ಊರೀ.

25 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ
ಪರೋಷನ ಸಂತಾನದಲಿ್ಲ ರಮಾ್ಯಹ, ಇಜಿ್ಜೕಯ, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಮಿಯಾ್ಯಮಿನ್, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಬೆನಾಯ.
26 ಏಲಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮತ್ತನ್ಯ, ಜೆಕಯರ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಅಬಿ್ದೕ, ಯೆರೇಮೋತ್ ಮತು್ತ ಏಲೀಯ.
27 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್,
ಮತ್ತನ್ಯ, ಯೆರೇಮೋತ್, ಜಾಬಾದ್ ಮತು್ತ ಅಜೀಚಾ.
28 ಬೇಬೈಯ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಯೆಹೋಹಾನಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಜಬೆ್ಬೖ
ಮತು್ತ ಅತೆ್ಲೖ.
29 ಬಾನೀ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಮಲೂ್ಲಕ್, ಆದಾಯ,
ಯಾಷೂಬ್, ಶೆಯಾಲ್ ಮತು್ತ ರಾಮೋತ್.
30 ಪಹತ್ ಮೋವಾಬನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಆದ್ನ, ಕೆಲಾಲ್,
ಬೆನಾಯ, ಮಾಸೇಯ, ಮತ್ತನ್ಯ, ಬೆಚಲೇಲ್, ಬಿನೂ್ನಯ್ ಮತು್ತ
ಮನಸೆ್ಸ.
31 ಹಾರೀಮ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ,
ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಶೆಮಾಯ, ಸಿಮೆಯೋನ್, 32 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್,
ಮಲೂ್ಲಕ್ ಮತು್ತ ಶೆಮಯರ್.
33 ಹಾಷುಮನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮತೆ್ತನೈ, ಮತ್ತತ್ತ, ಜಾಬಾದ್,
ಎಲಿಫೆಲೆಟ್, ಯೆರೇಮೈ, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ.
34 ಬಾನೀಯ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಮಾದೈ, ಅಮಾ್ರಮ್, ಊವೇಲ್,
35 ಬೆನಾಯ, ಬೇದೆಯ, ಕೆಲೂಹು, 36 ವನಾ್ಯಹ, ಮೆರೇಮೊತ್,
ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್, 37 ಮತ್ತನ್ಯ, ಮತ್ತನೈ ಮತು್ತ ಯಾಸೈ.
38 ಬಿನೂ್ನಯಿಯ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಯಾರೆಂದರೆ: ಶಿಮಿ್ಮೕ, 39

ಶೆಲೆಮ್ಯ, ನಾತಾನ್, ಆದಾಯ, 40 ಮಕ್ನದೆಬೈ, ಶಾಷೈ, ಶಾರೈ, 41

ಅಜರೇಲ್, ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಶೆಮಯರ್, 42 ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್
ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫ್.
43 ನೆಬೋನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಮತಿ್ತತ್ಯ,
ಜಾಬಾದ್, ಜೆಬೀನ, ಯದೆ್ದೖ, ಯೋವೇಲ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾಯ.

44 ಇವರೆಲಾ್ಲ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು.
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ನೆಹೆಮೀಯ

ನೆಹೆಮೀಯನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಇವು ನೆಹೆಮೀಯನ ಮಾತುಗಳು; ನೆಹೆಮೀಯನು
ಹಕಲ್ಯನ ಮಗ. ಕಿಸೆ್ಲೕವ್ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ
ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲ ನಾನು ಇದೆ್ದನು. ಅದು ಅತರ್ಷಸ್ತನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 2 ನಾನು
ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಹನಾನೀ ಮತು್ತ
ಇನಿ್ನತರರು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು. ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

3 ಆಗ ಹನಾನೀ ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರು, “ನೆಹೆಮೀಯನೇ,
ಸೆರೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರುವವರು
ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಅವಮಾನಕಿ್ಕೕಡಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಅದರ
ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡೆನು; ನಾನು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅತೆ್ತನು; ದುಃಖಕಾ್ರಂತನಾದೆನು;
ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಪರಲೋಕದ
ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 5 ನಂತರ ನಾನು ಈ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡಿದೆನು:
“ಪರಲೋಕದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮಹಾ ದೇವರೂ
ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಿ. ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿರುವಿ.
6 “ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಣೆ್ತರೆದು
ನೋಡು; ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ
ನಾವು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 7

ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು; ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾವು
ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.
8 “ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಾದ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 9 ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ದದ್ದರೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ.
10 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜನಾಂಗ; ಅವರು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರುವೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ನಾನು ಅರಸನ
ಪಾನದಾಯಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಹೊತು್ತ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅರಸನಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನನಗೆ ನೆರವು ನೀಡು; ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸು; ರಾಜನಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.”

ನೆಹೆಮೀಯನನು್ನ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ನಿಸಾ್ಸನ್
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ನಾನು ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನಾನೆಂದೂ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದರಿಂದ, 2 “ನೀನು
ಕ್ಷೇಮವೋ?” ಎಂದು ಅರಸನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು, “ನೀನು
ದುಃಖಿತನಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ವೇದನೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿರುವ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ?”

ಅರಸನ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ನಾನು ಭಯಪಟೆ್ಟನು. 3 ನಾನು
ಭಯದಿಂದಲೇ, “ಅರಸನೇ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳುದಿಬ್ಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು
ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ” ಅಂದೆನು.

4 ಆಗ ಅರಸನು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನುಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು
ನಾನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

5 ಅನಂತರ ಅರಸನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಸರಿಕಂಡಲಿ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು. ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂದೆನು.

6 ರಾಣಿಯು ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ರಾಜನೂ
ರಾಣಿಯೂ, “ನಿನಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಎಷು್ಟ ಸಮಯ
ಬೇಕಾಗುವುದು? ನೀನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗ ಬರುವಿ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದು್ದದರಿಂದ
ನಾನೊಂದು ಸಮಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆನು. 7 ಆಮೇಲೆ “ರಾಜನೇ,
ನನಗೆ ಸಹಾಯವನು್ನ ಮಾಡಲು ನೀನು ಇಚಿ್ಫಸುವುದಾದರೆ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಅವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 8

ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ, ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ
ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರದ ತೊಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಸಾಫನಿಗೂ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆನು.

ಅರಸನು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜನು ನನಗೆ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು.

9 ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ
ಅರಸನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ರಾಜನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಅಶ್ವ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು. 10 ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್
ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬವರಿಬ್ಬರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬ ವಿಷಯವು ಅವರನು್ನ
ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟೂ್ಟ ಬಂದಿತು. ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು
ಹೋರೋನಿನವನು ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ನೆಹೆಮೀಯನಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ
11 ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮೂರು ದಿವಸ

ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಯರ್ದ
ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹುಟ್ಟಸಿದಾ್ದನೆಂದು
ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟೆನು. ನಾನು ಸವಾರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ
ಕುದುರೆಯೊಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕುದುರೆಯೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 13

ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕಣಿವೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಟು
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ, ಸುಟು್ಟಹೋಗಿರುವ
ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಹೆಬಾ್ಬವು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೂ
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ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೂ ಸವಾರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. 14

ಅಲಿ್ಲಂದ ಬುಗೆ್ಗಬಾಗಿಲಿಗೂ ಅರಸನ ಕೊಳಕೂ್ಕ ಬಂದೆನು. ಇಲಿ್ಲಂದ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಸಾಧಾ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; 15

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಳ್ಳದ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ಹತು್ತತಾ್ತ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕಣಿವೆ ಬಾಗಿಲ
ಮೂಲಕ ಮನೆ ಸೇರಿದೆನು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದೆನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ನಾನು
ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ರಾಜನಿಂದ
ನೇಮಕಗೊಂಡ ಕೆಲಸವಗರ್ದವರಿಗಾಗಲಿ ನಾನು ಇನೂ್ನ ಯಾವ
ವಿಷಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

17 ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು ಹಾಳು ದಿಬ್ಬವಾಗಿದೆ;
ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ. ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಆಗ ನಾವು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

18 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮತು್ತ ರಾಜನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಅವರು,
“ನಾವು ಈಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪಾ್ರರಂಭಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ
ನಾವು ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 19 ಆದರೆ
ಹೋರೋಬಿನ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ
ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಅರಬಿಯವನಾದ ಗೆಷೆಮ್ ಇವರುಗಳು ನಾವು
ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆಂಬ ಸುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ
ಗೇಲಿಮಾಡಿ, “ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದಂಗೆ ಏಳುತಿ್ತರುವಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

20 ನಾನು ಅವರಿಗೆ, “ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. ನಾವು ಆತನ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ನಾವು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಈ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಹಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು

ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೂ ಮತು್ತ
ಯಾಜಕರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಕುರಿ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ನಂತರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಜೋಡಿಸಿದರು. ಆ ಯಾಜಕರು ನೂರುಗೋಪುರ ಮತು್ತ ಹನನೇಲ್
ಗೋಪುರದವರೆಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

2 ಯಾಜಕರು ಕಟಿ್ಟನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜೆರಿಕೊದವರು ಗೋಡೆ
ಕಟಿ್ಟದರು, ಜೆರಿಕೊದವರು ಕಟಿ್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇಮಿ್ರಯ
ಮಗನಾದ ಜಕೂ್ಕರನು ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದನು.

3 ಹಸೆ್ಸನಾಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮೀನುಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ
ಮೇಲೆ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಕದಗಳು, ಅಗುಳಿ,
ತಿರುಗಣಿಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

4 ಇವನ ನಂತರ ಊರೀಯನ ಮಗನಾದ ಮೆರೇಮೋತನು
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. (ಊರೀಯನು ಹಕೊ್ಕೕಚನ ಮಗ.)

ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು
ಕಟಿ್ಟದನು. (ಬೆರೆಕ್ಯನು ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮಗ.)

ಈ ಗೋಡೆಯ ನಂತರದ ಭಾಗವನು್ನ ಬಾನನ ಮಗನಾದ
ಚಾದೋಕನು ಕಟಿ್ಟದನು.

5 ತೆಕೋವದವರು ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಆದರೆ
ಅವರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ನೆಹೆಮೀಯನಿಗಾಗಿ
ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

6 ಯೋಯಾದ ಮತು್ತ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಹಳೆಬಾಗಿಲನು್ನ
ಜೋಡಿಸಿದರು. ಯೋಯಾದನು ಪಾಸೇಹನ ಮಗ; ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು
ಬೆಸೋದ್ಯನ ಮಗ. ಅವರು ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು; ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ,
ಕದಗಳನು್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸಿದರು.

7 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಮತು್ತ ಮಿಚ್ಫದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಮೆಲೆಟ್ಯ ಎಂಬವನು ಮತು್ತ
ಮೇರೋನೋತಿನ ಯಾದೋನ್ ಎಂಬವನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಮತು್ತ ಮೇರೋನೋತ್ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಪಶಿ್ಚಮಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟಿ್ಟತು್ತ.

8 ಹಹರ್ಯನ ಮಗನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನು ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಾಗಿದ್ದನು; ಹನನ್ಯನು
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತಯಾರುಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವರು,
“ಅಗಲಗೋಡೆ”ಯವರೆಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರು.

9 ಅಧರ್ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಹೂರನ ಮಗನಾದ
ರೆಫಾಯನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದನು.

10 ಹರೂಮಫನ ಮಗನಾದ ಯೆದಾಯನು ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ
ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದು ಅವನ ಮನೆಯ ನಂತರವೇ ಇತು್ತ.
ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ ಹಷಬೆ್ನಯನ ಮಗನಾದ ಹಟೂ್ಟಷನು ಕಟಿ್ಟದನು. 11

ಹಾರೀಮನ ಮಗನಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನು, ಪಹತ್ಮೋವಾಬನ
ಮಗನಾದ ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರು
ಒಲೆಬುರುಜನು್ನ ಸಹ ಕಟಿ್ಟದರು.

12 ಹಲೊ್ಲಹೇಷನ ಮಗನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದರು. ಶಲೂ್ಲಮನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.

13 ಜಾನೋಹ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಹಾನೂನನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡಿಗರೂ ಕಣಿವೆ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಅಗುಳಿ, ತಿರುಗಣಿ,
ಕದಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮೊಳದಷು್ಟ
ಉದ್ದದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲಿನ ತನಕ ಮುಂದುವರಿದರು.

14 ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನು ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲನು್ನ
ರಿಪೇರಿಮಾಡಿಸಿದನು. ಇವನು ಬೇತ್ ಹಕೆ್ಕರಿಮಿನ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕದ, ತಿರುಗಣಿ,
ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು.

15 ಮಿಚ್ಪ ಜಿಲಾ್ಲಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶಲೂ್ಲನನು ಬುಗೆ್ಗಬಾಗಿಲನು್ನ
ರಿಪೇರಿಮಾಡಿದನು. ಶಲೂ್ಲನನು ಕೊಲೊ್ಹೕಜಿಯನ ಮಗ. ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಕದ, ತಿರುಗಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ನಂತರ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ರಾಜನ ತೋಟದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿಲೋವಕೊಳದ
ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ
ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

16 ಅಜೂ್ಬಕನ ಮಗನಾದ ನೆಹೆಮೀಯನು ಗೋಡೆಯ ಮುಂದಿನ
ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇವನು ಬೇತೂ್ಚರ್ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಅಧರ್ಭಾಗಕೆ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ದಾವೀದನ ಸಮಾಧಿಯ ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ ವೀರರ ಮನೆಗಳ ತನಕ ಕಟಿ್ಟದನು.

17 ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಕಟಿ್ಟದರು. ಅವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ತನು ಬಾನಿಯ ಮಗನಾದ ರೆಹೂಮನು. ಕೆಯೀಲ ಎಂಬ
ಅಧರ್ ಜಿಲೆ್ಲಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಹಷಬ್ಯನು ಇದರ ಮುಂದಿನ
ಭಾಗದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಇವನು ತನ್ನ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು.

18 ಅವರ ಸಹೋದರರು ಕೆಯೀಲದ ಇನೊ್ನಂದು ಅಧರ್ಜಿಲೆ್ಲಗೆ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಬಿನೈನ ನಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ರಿಪೇರಿಮಾಡಿದರು. ಬಿನೈಹೇನಾದಾದನ ಮಗ.

19 ಮಿಚ್ಪದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ಏಜೆರನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ
ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು. ಏಜೆರನು ಯೇಷೂವನ ಮಗ. ಇವನು
ಆಯುಧ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಯ ತನಕ
ರಿಪೇರಿಮಾಡಿದನು. 20 ಚಬಾ್ಬಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು
ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ರಿಪೇರಿಮಾಡಿದನು. ಇವನು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ
ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮನೆ
ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 21

ಹಕೊ್ಕೕಚನ ಮಗನಾದ ಊರೀಯನ ಮಗನಾದ ಮೆರೇಮೋತನು
ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಆ ಮನೆಯ
ಕೊನೆಯತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 22 ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಯಾಜಕರು ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

23 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಹಷೂ್ಷಬ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳ
ಮುಂದಿದ್ದ ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಸೇಯನ
ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು.

24 ಹೇನಾದಾದನ ಮಗನಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್ ಅಜಯರ್ನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂಲೆಯ ತನಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

25 ಊಜೈಯ ಮಗನಾದ ಪಾಲಾಲನು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ರಾಜನ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಬುರುಜಿನ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇದು
ರಾಜನ ಕಾವಲುಪಡೆಯ ಅಂಗಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಪರೋಷನ
ಮಗನಾದ ಪೆದಾಯನು ಅಲಿ್ಲಂದಾಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಾಲನು
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಾಚಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

26 ಓಫೇಲ್ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಆಲಯದ ಸೇವಕರು
ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ “ನೀರು” ಎಂಬ ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅದರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬುರುಜಿನವರೆಗೂ ರಿಪೇರಿ
ಮಾಡಿದರು.

27 ತೆಕೋವದವರು ಉಳಿದ ಆ ಭಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ
ಬುರುಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓಫೇಲ್ಗೋಡೆಯ ತನಕ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

28 ಯಾಜಕರು ಕುದುರೆಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಭಾಗವನು್ನ
ರಿಪೇರಿಮಾಡಿದನು. 29 ಇಮೇರನ ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕನು ತನ್ನ
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ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದ ಗೋಡೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು.
ಪೂವರ್ ಬಾಗಿಲಿನ ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾಗಿರುವ ಶೆಕನ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಶೆಮಾಯನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು.

30 ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ ಹನನ್ಯನೂ ಮತು್ತ ಚಾಲಾಫನ
ಆರನೆಯ ಮಗನಾದ ಹಾನೂನನೂ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದರು.

ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದ
ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 31 ವತರ್ಕರ ಮತು್ತ ಆಲಯದ ಸೇವಕರ
ಮನೆಗಳ ತನಕದ ಭಾಗವನು್ನ ಮಲಿ್ಕೕಯನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು.
ಇದು, “ತನಿಕೆ” ಎಂಬ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲತು್ತ. ಮೂಲೆಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕೋಣಿಯ ತನಕದ ಭಾಗವನು್ನ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಾದ
ಮಲಿ್ಕೕಯನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದನು. 32 ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮತು್ತ
ವತರ್ಕರು ಸೇರಿ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೋಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, “ಕುರಿ”
ಎಂಬ ಬಾಗಿಲಿನ ತನಕದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್ ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯ

ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದನು. 2

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದ
ಸೈನ್ಯದವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ, “ಈ ಬಲಹೀನ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ನಾವು ಇವರನು್ನ ಹೀಗೇಯೇ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಯೇ? ತಾವು
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರೇ? ಒಂದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಆ ತಿಪೆ್ಪಗುಂಡಿಯೊಳಗಿನ ಕಲು್ಲಗಳ ರಾಶಿಗೆ ಜೀವಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಕೇವಲ ಬೂದಿ ಮತು್ತ ಹೊಲಸುಗಳ
ಗುಡೆ್ಡಗಳಾಗಿವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಟೋಬೀಯನು,
“ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದೇನು? ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ನರಿ ಹಾರಿದರೂ ಗೋಡೆಯು ಕುಸಿದುಬೀಳುವುದು” ಎಂದು
ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

4 ನೆಹೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ, “ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಆ ಮನಷ್ಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ. ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆ ಕೇಡುಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ.
ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆತಗಿ್ಗಸಲಿ; ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆ
ಅವಮಾನ ಹೊಂದಲಿ. 5 ಅವರು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಬೇಡ. ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ನಿನ್ನ
ದಾಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿರುತಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.”

6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಾವು ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದೆವು.
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆವು. ಆದರೆ ಅದರ
ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕಾದಷು್ಟ ಇರದೆ ಅಧರ್ದ ತನಕ ಇದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ನಮಗೆ
ಅಷಾ್ಟದರೂ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಯಿತು.

7 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು, ಟೋಬೀಯನು, ಅರಬಿಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು
ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ
ಮತು್ತ ಗೋಡೆಗಳ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ
ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. 8 ಅವರೆಲಾ್ಲ ಸೇರಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೂಡಿದರು; ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. 9 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬರುವ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ನಾವು ತಯಾರಿರುವಂತೆ ಹಗಲು ರಾತಿ್ರ ಪಹರೆ ಮಾಡಲು ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆವು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು, “ಕೆಲಸಗಾರರು
ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ದಾರಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಾ ಧೂಳು ಮತು್ತ
ಕಸ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಗೋಡೆಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 11 ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು, ‘ನಾವು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದಾಗ ಕೆಲಸ
ತಾನಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ”
ಎಂದರು.

12 ಅನ್ಯಜನರ ಮಧೆ್ಯ ವಾಸಿಸುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಹತು್ತ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. “ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇದಾ್ದರೆ. ನಾವು ಎತ್ತ ತಿರುಗಿದರೂ ಅಲಿ್ಲ
ಅವರಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದರು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕುಟಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ
ಖಡ್ಗ, ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ ಬಿಲು್ಲಗಳೊಡನೆ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇದ್ದ
ತಗಾ್ಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿಂಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ

ಇರಿಸಿದೆನು. 14 ನಮಗೆದುರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನಾನು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆನು: “ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನೂ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಬಲಶಾಲಿಯೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ
ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿರಿ.”

15 ಅವರ ಕುತಂತ್ರವು ನಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತೆಂದು ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಾಗ ದೇವರೇ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ನಿಷ್ಫಲಮಾಡಿದನೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದರು. ಮತೆ್ತ ನಾವೆಲಾ್ಲ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಿದೆವು.
ಅವರವರ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಜನರು ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 16 ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ಅಧರ್ಭಾಗ
ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತರಾದರು; ಉಳಿದ ಅಧರ್ ಜನರು
ಭಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾವಲಾಗಿದ್ದರು; ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17 ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವವರೂ ಅವರ
ಸಹಾಯಕರೂ ಒಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಇನೊ್ನಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ
ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವವನು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ
ಕುಟುಂಬಗಳವರನೂ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ
ಕರೆದು, “ನಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯರ್;
ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಚದರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ
ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 20 ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವೆಲಾ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು” ಎಂದೆನು.

21 ಹೀಗೆ ನಾವು ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಅಧರ್ ಜನರು ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣ ಬೀಳುವ
ಹೊತಿ್ತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತಿ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುವ ತನಕ ನಾವು
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತರಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದವು.

22 “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನೂ ಅವನ ಸಹಾಯಕನೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೇ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕು. ರಾತಿ್ರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಪಹರೆಯವರಾಗಿಯೂ ಹಗಲಲಿ್ಲ ಗೋಡೆ
ಕಟು್ಟವವರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.
23 ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ಜನರಾಗಲಿ
ಪಹರೆಯವರಾಗಲಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದವು. ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ಆಯುಧ
ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಬಡಜನರಿಗೆ ನೆಹೆಮೀಯನ ಸಹಾಯ

ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಬಡಜನರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೂರು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಕೆಲವರು
ಹೀಗಂದರು: “ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿದಾ್ದರೆ.

ನಮಗೆ ಊಟಮಾಡಲು ಸಾಕಷು್ಟ ದವಸಧಾನ್ಯವಿಲ್ಲ; ಹೀಗಿರಲು
ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.”

3 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ನಮಗೀಗ ಬರಗಾಲ ಪಾ್ರಪಿ್ತಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ
ದವಸಧಾನ್ಯ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಮಾರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ” ಅಂದರು.

4 ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು, “ನಮ್ಮ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಸನಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ”
ಅಂದರು. 5 “ಆ ಧನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ನಾವೂ ಅವರಂತೆಯೇ
ಇದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿ
ಮಾರುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾರಿದಾ್ದರೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ
ಮಾಗರ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೋ
ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.”

6 ನಾನು ಅವರ ದೂರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡೆನು. 7 ನನ್ನ ಕೋಪವು ಶಾಂತವಾದ ಬಳಿಕ ಧನಿಕರ
ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಬಲವಂತ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು” ಎಂದೆನು.
ಅನಂತರ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, 8 “ನಮ್ಮ
ಯೆಹೂದಿ ಜನರನು್ನ ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾರಿದ್ದರು.
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ಅಂಥವರನು್ನ ನಾವು ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ
ಮತೆ್ತ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದೆನು.

ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 9 ನಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತ, “ನೀವು ತಪು್ಪ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಇತರ ಜನರು ಮಾಡುವ ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಾರದು. 10 ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ
ಬಂಧುಗಳು ಮತು್ತ ನಾನು ಹಣವನು್ನ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಎರವಲಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ವಸೂಲು
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಾವು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 11

ಅವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟ,
ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಟ ಮತು್ತ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೇ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ. ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಯಾವದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವಿರೋ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

12 ಆಗ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, “ನಾವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೆಹೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದರು.

ಆಗ ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಲು
ಯಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದೆನು. 13 ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಉಡುಪಿನ
ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ಝಾಡಿಸಿ, “ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ
ನಡೆಯದವನನು್ನ ದೇವರು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಲಿ;
ಅವನು ತಾನು ಗಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ “ಆಮೆನ್” ಅಂದರು; ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.

14 ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಂದಿನಿಂದ, ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾಗಲಿ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ; ನನಗಾಗಿ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆ
ವಸೂಲಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಿಂದ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆ ವಷರ್ದ ತನಕ ನಾನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದೆ್ದನು. ಹೀಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಯೆಹೂದದ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದೆ್ದನು. 15 ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದವರು ಜನರನು್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಆಹಾರವನೂ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಸಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ
ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾಸಪಟೆ್ಟನು. ಗೋಡೆಯ ನಿಮಾರ್ಣ
ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ನಾವು
ಯಾರಿಂದಲೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

17 ಇಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರೂ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ, ಆರು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅನೇಕ
ಕೋಳಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ; ಹತು್ತದಿನಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ವಿವಿಧ
ರೀತಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆದರೂ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ನಾನೆಂದೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ
ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 19 ದೇವರೇ, ನಾನು ಈ
ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.

ವಿರೋಧಿಗಳ ಕುಯುಕಿ್ತ

ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ, ಟೋಬೀಯನಿಗೆ, ಅರಬಿಯವನಾದ
ಗೆಷೆಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದು್ದ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.

ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ನಾವು ಮುಚಿ್ಚದೆವು. ಆದರೆ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲನ ದಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 2

ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಮತು್ತ ಗೆಷೆಮನು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ, “ನೆಹಮೀಯನೇ, ನಾವು ಓನೋ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹಕೆ್ಕಫಿರೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ” ಎಂದು
ಬರೆದಿದ್ದರು. ಓನೋ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅವರು ಕೇಡು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

3 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು: “ನಾನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಬರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವು ನಿಂತು ಹೋಗಬಾರದು.”

4 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ ಗೆಷೆಮನೂ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಸಲ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಯೂ ಅದೇ ಉತ್ತರವನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 5 ಐದನೆಯ ಸಾರಿ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನೊಂದಿಗೆ ಮುದೆ್ರಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡದ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 6 ಅದರಲಿ್ಲ,
“ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡುತ್ತಲಿದೆ. ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಅದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆ ಸುದಿ್ದಯು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಗೆಷೆಮನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬ
ವದಂತಿ ಇದೆ. ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕೋಟೆಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗುವೆ ಎಂದೂ ಜನರಲಿ್ಲ
ಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬದೆ. 7 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಅರಸನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯೂ ಇದೆ. ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಮಾತನಾಡೋಣ” ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ.

8 ನಾನು ಆ ಕಾಗದವನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಅಲ್ಲದೆ, “ನೀನು ಹೇಳುವಂಥದೆ್ದೕನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ
ಊಹೆಯಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

9 ನಾವು ಹೆದರಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಕುತಂತ್ರವಿದೆ.
“ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭಯಗೊಂಡು ಬಲಹೀನರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋಡೆಯೂ
ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ನಾನು, “ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

10 ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ದೆಲಾಯನ ಮಗನಾದ ಶೆಮಾಯನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ದೆಲಾಯನು ಮೆಹೇಟಬೇಲನ ಮಗ. ಆಗ
ಶೆಮಾಯನು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು, “ನೆಹೆಮೀಯನೇ, ನಾವು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಾವು ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಈ
ರಾತಿ್ರ ಜನರು ಬರುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ನಾನು ಶೆಮಾಯನಿಗೆ, “ನನ್ನಂಥ ಪುರುಷನು
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆ? ನನ್ನಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

12 ಶೆಮಾಯನನು್ನ ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್ ಅವನಿಗೆ ಲಂಚಕೊಟು್ಟ
ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದರು. 13 ನಾನು ಭಯಗೊಂಡು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ದೋಷಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ
ಅಪರಾಧ ಹೊರಿಸಲು ತಮಗೆ ಕಾರಣ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ
ಅವರು ಶೆಮಾಯನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ದೇವರೇ, ಟೋಬೀಯ ಮತ್ತ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರಿಸು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದ
ನೋವದ್ಯಳನು್ನ, ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ, ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವವರನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ.

ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಕಾ್ತಯವಾಯಿತು
15 ಏಲೂಲ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ

ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಕೆಲಸ ಮುಕಾ್ತಯವಾಯಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟ
ಐವತೆ್ತರಡು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದವು. 16 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಕೆಲಸ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರಿಗೂ ದೇಶಗಳವರಿಗೂ ಈ ಸುದಿ್ದಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ
ಅವರ ಧೈಯರ್ವು ಕುಗಿ್ಗತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮಹಾಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ವಾಯಿತು.

17 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಧನಿಕರು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಆಗಾಗೆ್ಗ ಅನೇಕ
ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಟೋಬೀಯನೂ ಅವರಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟೋಬೀಯನು
ಆರಹನ ಮಗನಾದ ಶೆಕನ್ಯನ ಅಳಿಯನಾಗಿದು್ದದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.
ಟೋಬೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಹಾನಾನನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದನು. 19 ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೋಬೀಯನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು; ನಾನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕಾಯರ್ಗಳ
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7

ಬಗೆ್ಗಯೂ ಅವರು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಟೋಬೀಯನು ನನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನಗೆ ಪದೇಪದೇ
ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂತಿರ್ಯಾದ ಬಳಿಕ ದಾ್ವರಗಳಿಗೆ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು; ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆವು. ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗಾಯಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ
ಸಹಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿದೆವು. 2 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಸಹೋದರ
ಹಾನಾನಿಯನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಡಳಿತಗಾರನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಹನನ್ಯನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೋಟೆಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆನು. ಹಾನಾನಿಯು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ ಆಗಿದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3 ಹನಾನಿಗೆ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ತಾಸು ಕಳೆದ
ಮೇಲೆಯೇ ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು;
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವ ಮೊದಲೇ ನೀವು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವವರನೆ್ನೕ
ಕಾವಲುಗಾರರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ;
ಉಳಿದವರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಕಾಯಲು
ನೇಮಿಸಿರಿ.”

ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಂದವರ ಪಟಿ್ಟ
4 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮನೆಗಳು
ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು
ಎಲಾ್ಲ ಗಣ್ಯರನು್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಾಮಾನ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬರಲು ಆಮಂತಿ್ರಸಿದೆನು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿತು್ತ. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಸಂಸಾರಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಅದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

6 ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇವರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಒಯಿ್ದದ್ದನು. ಇವರು ಹಿಂದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನೆಲೆಸಿದರು. 7 ಇವರು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ, ಅಜಯರ್, ರಗಮ್ಯ, ನಹಮಾನೀ,
ಮೊದೆರ್ಕೈ, ಬಿಲಾ್ಷನ್, ಮಿಸೆ್ಪರೆತ್, ಬಿಗೆ್ವೖ, ನೆಹೂಮ್ ಮತು್ತ ಬಾಣ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರ ವಿವರ:

8 ಪರೋಷನ ಸಂತಾನದವರು 2,172
9 ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತಾನದವರು 372
10 ಆರಹನ ಸಂತಾನದವರು 652
11 ಪಹತ್ ಮೋವಾಬಿನವರಾದ ಯೇಷೂವನ ಮತು್ತ
ಯೋವಾಬನ ಸಂತಾನದವರು 2,818
12 ಏಲಾಮನ ಸಂತಾನದವರು 1,254
13 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತಾನದವರು 845
14 ಜಕೆ್ಕೖನ ಸಂತಾನದವರು 760
15 ಬಿನೂ್ನಯನ ಸಂತಾನದವರು 648
16 ಬೇಬೈಯ ಸಂತಾನದವರು 628
17 ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂತಾನದವರು 2,322
18 ಅದೋನಿಕಾಮನ ಸಂತಾನದವರು 667
19 ಬಿಗೆ್ವೖನ ಸಂತಾನದವರು 2,067
20 ಆದೀನನ ಸಂತಾನದವರು 655
21 ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಆಟೇರಿನ ಸಂತಾನದವರು 98
22 ಹಾಷುಮಿನ ಸಂತಾನದವರು 328
23 ಬೇಚೈಯ ಸಂತಾನದವರು 324
24 ಹಾರಿಫನ ಸಂತಾನದವರು 112
25 ಗಿಬೊ್ಯೕನನ ಸಂತಾನದವರು 95
26 ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಮತು್ತ ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು 188
27 ಅನಾತೋತ್ ಊರಿನವರು 128
28 ಬೇತಜಾ್ಮವೇತ್ ಪಟ್ಟಣದವರು 42
29 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀರಾ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್
ಪಟ್ಟಣದವರು 743
30 ರಾಮಾ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಪಟ್ಟಣದವರು 621
31 ಮಿಕಾ್ಮಸಿಯ ಪಟ್ಟಣದವರು 122
32 ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣದವರು 123
33 ನೆಬೋ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು 52
34 ಏಲಾಮ್ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಊರಿನವರು 1,254
35 ಹಾರಿಮ್ ಪಟ್ಟಣದವರು 320
36 ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದವರು 345

37 ಲೋದ್, ಹಾದೀದ್ ಮತು್ತ ಓನೋ ಪಟ್ಟಣದವರು 721
38 ಸೆನಾಹ ಪಟ್ಟಣದವರು 3,930

39 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ಯೆದಾಯನವರಾದ ಯೇಷೂವನ ಸಂತಾನದವರು 973
40 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತಾನದವರು 1,052
41 ಪಷೂ್ಹರನ ಸಂತಾನದವರು 1,247
42 ಹಾರಿಮನ ಸಂತಾನದವರು 1,017

43 ಲೇವಿಕುಲದವರಲಿ್ಲ:
ಹೋದವ್ಯನವರಾದ ಯೇಷೂವನ ಮತು್ತ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನ
ಸಂತಾನದವರು 74

44 ಗಾಯಕರಲಿ್ಲ:
ಆಸಾಫನ ಸಂತಾನದವರು 148

45 ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ:
ಶಲೂ್ಲಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟಾ ಮತು್ತ
ಶೋಬೈಯ ಸಂತಾನದವರು 138

46 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ:
ಜೀಹನ ಸಂತಾನದವರು, ಹಸೂಫ, ಟಬಾ್ಬವೋತ್,
47 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯ, ಪಾದೋನ್,
48 ಲೆಬಾನ, ಹಗಾಬ, ಸಲೆ್ಮೖ,
49 ಹಾನಾನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್, ಗಹರ್,
50 ರೆವಾಯ, ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ,
51 ಗಜಾ್ಜಮ್, ಉಜ್ಜ, ಪಾಸೇಹ,
52 ಬೇಸೈ, ಮೆಯನೀಮ್, ನೆಫೀಷೆಸೀಮ್,
53 ಬಕೂ್ಬಕ್, ಹಕೂ್ಕಫ, ಹಹೂರ್ರ್,
54 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ್, ಹಷರ್,
55 ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ,
56 ನೆಚೀಹ ಮತು್ತ ಹಟೀಫ.

57 ಇವರು ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರ ಸಂತಾನದವರು:
ಸೋಟೈ, ಸೋಫೆರೆತ್, ಪೆರೀದ,
58 ಯಾಲ, ದಕೋರ್ನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್,
59 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ಪೋಕೆರೆತ್ ಹಚೆ್ಚಬಾಯೀಮ್ ಮತು್ತ
ಆಮೋನ್.
60 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರ
ಸಂತಾನದವರು 392
61 ತೇಲೆ್ಮಲಹ ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬದೊ್ದೕನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್

ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಆದರೆ
ಇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರೆಂಬದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ರುಜುವಾತು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

62 ದೆಲಾಯ, ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ನೆಕೋದನ ಸಂತಾನದವರು
642

63 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ:
ಹೋಬಾಯ, ಹಕೊ್ಕೕಚ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ (ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದವನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಎಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.) ಸಂತಾನದವರು.
64 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ

ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯಾಜಕರೆಂದು ರುಜುವಾತು
ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. 65 ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು
ಊರೀಮ್ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಧರಿಸಿ ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಹೊಂದುವ ತನಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಪವಿತ್ರ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

66 ಹೀಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 42,360. ಇವರಲಿ್ಲ
7,337 ಮಂದಿ ಅವರ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 245 ಮಂದಿ
ಗಾಯಕಗಾಯಕಿಯರು ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. 68

ಅವರಲಿ್ಲ 736 ಕುದುರೆಗಳು, 245 ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು, 435
ಒಂಟೆಗಳು ಮತು್ತ 6,720 ಕತೆ್ತಗಳು ಇದ್ದವು.
70 ಇವರ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ

ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ಪೌಂಡು
ಬಂಗಾರವನು್ನ. ಐವತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಐನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಯಾಜಕರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 71

ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರು ಮೂನೂ್ನರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡು ಬಂಗಾರವನು್ನ,
ಹದಿಮೂರುವರೆ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 72

ಒಟು್ಟ ಇತರರು ಮುನೂ್ನರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಪೌಂಡು ಬಂಗಾರ,
ಹದಿಮೂರುವರೆ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಅರವತೆ್ತೕಳು ಯಾಜಕರ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

73 ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, ಗಾಯಕರು
ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದರು. ಆ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು.
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ಎಜ್ರನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠಣ

ಆ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೇ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅವರು ಬುಗೆ್ಗ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದಿದ್ದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಓದಲು ಜನರು ಎಜ್ರನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 2

ಹೀಗೆ ಆ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಎಜ್ರನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದನು. ಆ
ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರಿದ್ದರು. 3 ಎಜ್ರನು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಬುಗೆ್ಗಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರೆದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಓದಿದನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

4 ಆ ಸಮಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ಕಟಿ್ಟದ ಮರದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಎಜ್ರನು ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನ ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಶೆಮ,
ಅನಾಯ, ಊರೀಯ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಮಾಸೇಯ;
ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲ ಪೆದಾಯ, ಮಿಷಾಯೇಲ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಹಾಷುಮ್,
ಹಷ್ಬದಾ್ದನ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ನಿಂತಿದ್ದರು.

5 ಎಜ್ರನು ಎತ್ತರವಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಎಜ್ರನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ತೆರೆಯುವಾಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿಂತರು. 6 ಎಜ್ರನು ಮಹೋನ್ನತ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ, “ಆಮೆನ್! ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು; ತಲೆಬಾಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.

7 ಅವರೆಲಾ್ಲ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಲೇವಿಯರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಓದಿತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ,
ಬಾನೀ, ಶೇರಬ್ಯ, ಯಾಮೀನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಶಬೆ್ಬತೈ, ಹೋದೀಯ,
ಮಾಸೇಯ, ಕೆಲೀಟ, ಅಜಯರ್, ಯೋಜಾಬಾದ್, ಹಾನಾನ್ ಮತು್ತ
ಪೆಲಾಯ. 8 ಈ ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

9 ಆಗ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಅಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ನೆಹೆಮೀಯನೂ ಯಾಜಕನೂ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಜ್ರನೂ ಲೇವಿಯರೂ ಎದು್ದನಿಂತು
ಜನರಿಗೆ, “ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ ಮತು್ತ ಅಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

10 “ಹೋಗಿ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳನು್ನ
ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಈ
ದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂತೋಷವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ನೆಹೆಮೀಯನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

11 ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಗೆ, “ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ, ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ
ದಿನ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷ ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದರು, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾನೀಯವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು,
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

13 ಆ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ
ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸಿಸಲು
ಉಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು.

14 ಅವರು ಅಭಾ್ಯಸಿಸಿದಾಗ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು: ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದು ತಾತಾ್ಕಲಿಕವಾದ ಬಿಡಾರಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ,
“ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲೀವ್, ಖಜೂರ್ರ, ಕಾಡು ಆಲೀವ್,
ಸುಗಂಧ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅವುಗಳಿಂದ ಆ ಬಿಡಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಆಜ್ಞೆಗಳೇ ಅವು.

16 ಜನರು ಹೋಗಿ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತಂದು ತಮಗಾಗಿ ತಾತಾ್ಕಲಿಕ
ಬಿಡಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಈ ಬಿಡಾರಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮನೆಯ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಗೆಯಲೂ್ಲ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಯೂ “ಬುಗೆ್ಗ” ಮತು್ತ “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್”
ಎಂಬ ದಾ್ವರಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. 17 ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿಬಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬಿಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ನೂನನ

ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಇಂಥ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು.

18 ಆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಜ್ರನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದನು. ಮೊದಲನೆ ದಿನದಿಂದ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಕಡೆಯ ದಿನದ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷಕೂಟಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದು್ದ

ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿಬಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಹಾಕಿ

ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 2 ಅನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 3 ಮೂರು ತಾಸಿನ ತನಕ ಅವರು
ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಕೇಳಿದರು; ಇನು್ನ ಮೂರು ತಾಸಿನ ತನಕ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ಆರಾಧಿಸಿದರು.

4 ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರಾದ ಯೇಷೂವ, ಬಾನೀ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್,
ಶೆಬನ್ಯ, ಬುನಿ್ನೕ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಬಾನೀ ಮತು್ತ ಕೆನಾನೀ ಎಂಬವರು
ಮೆಟಿ್ಟಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 5 ಆ ಬಳಿಕ,
ಲೇವಿಯರಾದ ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಬಾನೀ, ಹಷಬೆ್ನಯ,
ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹೋದೀಯ, ಶೆಬನ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆತಹ್ಯ ಎಂಬವರು,
“ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಾ್ದತನಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯಾವಾಗಲೂ

ಇರುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾಪೂಣರ್ವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಜನರು ಕೊಂಡಾಡಲಿ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲಾ್ಲ ಸು್ತತಿಕೀತರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.

6 ನೀನು ದೇವರಾಗಿರುವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.

ನೀನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವೆ.
ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೀನೇ ಮಾಡಿರುವೆ.
ಅದರಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ.

ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದು್ದ ನೀನೇ.

ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ನೀನೇ.

ಎಲಾ್ಲದಕೂ್ಕ ಜೀವಕೊಡುವಾತನು ನೀನೇ.
ಪರಲೋಕದ ದೂತರು ನಿನಗಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆರಾಧಿಸುವರು.

7 ನೀನೇ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.
ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಊರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಬ್ರಹಾಮನೆಂದು ಕರೆದೆ.

8 ಅವನು ನಾ್ಯಯವಂತನೂ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದು

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.
ಹಿತಿ್ತಯರ, ಕಾನಾನ್ಯರ, ಅಮೋರಿಯರ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ,

ಯೆಬೂಸಿಯರ ಮತು್ತ ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರ ನಾಡನು್ನ
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ

ಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವೆ.

9 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವುದನು್ನ
ನೀನು ನೋಡಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟ.

10 ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಆದರೆ ನೀನು ಎಂಥಾ ಮಹಾ ವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದೆ!

ಅದನು್ನ ಈಗಲೂ ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ.
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11 ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಅವರ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಇಬಾ್ಬಗ
ಮಾಡಿದೆ.

ಅವರು ಆ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದರು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಆ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿದೆ;
ಅವರು ಗುಂಡುಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದರು.

12 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಲು ಮೇಘಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.

ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಅವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದೆ.
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಿ.

13 ಆಮೇಲೆ ಸೀನಾಯ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದೆ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ.

ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ;
ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ನೀಡಿದೆ,
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ

ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳೇ.
14 ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾದ ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ
ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

15 ಅವರು ಹಸಿದಿದಾ್ದಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಊಟವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ.

ಅವರು ಬಾಯಾರಿದಾಗ
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಬನಿ್ನ, ಈ ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅವರಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.

16 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ತುಂಬಿದರು; ಅವರು
ಹಠಮಾರಿಗಳಾದರು;

ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
17 ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗಾಗಿ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವರು

ಮರೆತರು.
ಅವರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ತಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಬ್ಬ

ನಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಲು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
“ಆದರೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
18 ಅವರು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕರುವಿನಾಕೃತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿ,
‘ಈ ವಿಗ್ರಹವೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದು್ದ’

ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿ ಪಾಪಮಾಡಿದರು.

19 ನೀನು ತುಂಬಾ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಂದ ಎತ್ತರವಾದ
ಮೋಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ.
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಂದ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತ
ಅವರು ಹೋಗತಕ್ಕ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ.

20 ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆತ್ಮನನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ.

ಮನ್ನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಅವರು ಬಾಯಾರಿದಾಗ ನೀರು ಕೊಟೆ್ಟ.

21 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಸಾಕಿದೆ.
ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದೆ್ದೕ ದೊರಕಿತು.

ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪಾದಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

22 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ಕೆಲವೇ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನ ನಾಡನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾದ ಓಗನ ನಾಡನು್ನ ಅವರು

ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
23 ಅವರ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು

ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದೆ.
ಅವರು ಒಳಹೊಕು್ಕ ದೇಶವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದರು.

24 ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು;
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನೇ ಮಾಡಿದೆ.

ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ, ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೇ ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ.

25 ಬಲಾಢ್ಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಉತ್ತಮವಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಗೆದು ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟೆ್ಟ,
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಪನು್ನ, ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಣಿ್ಣನ

ಮರಗಳನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿ ಕೊಬೆ್ಬೕರುವಷು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.

ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಆನಂದಿಸಿದರು.
26 ಅವರು ನಿನಗೆ ಎದುರುಬಿದು್ದ
ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿದರು;
ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು.

ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದರೋ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು;
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಜನರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ಭಯಂಕರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
27 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸದೆಬಡಿಯುವಂತೆ

ಮಾಡಿದೆ.
ವೈರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕೊಟ್ಟರು.

ಕಷ್ಟಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಆಲೈಸಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಮಹಾಕರುಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೀನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
28 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೂಡಲೇ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ದಯಾಳು!
ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕಸಲ ಆಯಿತು.

29 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಅವರು ಗವಿರ್ಷ್ಟರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಬಾಳುವರು.
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿದರು;
ಅವರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಮುಖರಾದರು;
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರು.

30 “ನೀನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪಾ್ಪಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ

ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ;
ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ.

31 “ಆದರೂ ನೀನು ದಯಾವಂತನು,
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಅಂಥಾ ದಯಾಪರನಾದ ದೇವರು.

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

ನೀನು ದಯಾಪರನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿರುವಿ.
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರು.

ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು.
ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳುಂಟಾದವು.
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೂ ರಾಜನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾಜಕರಿಗೂ

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ರಾಜನ ಸಮಯದಿಂದ ಈ ದಿವಸದ ತನಕ

ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೊದಗಿದವು.
33 ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲೂ್ಲ

ನಿನ್ನದೇನೂ ತಪಿ್ಪಲ್ಲ.
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ನೀನು ನಾ್ಯಯವಂತನೇ ಸರಿ. ನಾವೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರು.
34 ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳು, ನಾಯಕರು, ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ.

35 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ;

ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉತ್ತಮ

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಆನಂದಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಜಮೀನಿತು್ತ.
ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

36 ಈಗ ನಾವು ಈ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಈ ನಾಡಿನ ಫಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಒಳೆ್ಳಯ

ಫಸಲುಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲು ನೀನು ಈ ನಾಡನು್ನ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.

37 ಫಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯು ನಮ್ಮನಾ್ನಳುವ

ರಾಜರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಆ ರಾಜರುಗಳು ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ

ಹತೋಟಿಯೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ನಡಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.”
38 “ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಾವು

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಾವು
ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೂ, ಯಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಹಿ ಮಾಡುವರು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ
ಹಾಕುವರು.”

ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು:
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ನೆಹೆಮೀಯ, ಇವನು ಹಕಲ್ಯನ
ಮಗನು. 2 ಚಿದಿ್ಕೕಯ, ಸೆರಾಯ, ಅಜಯರ್,

ಯೆರೆಮೀಯ, 3 ಪಷೂ್ಹರ್, ಅಮಯರ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, 4

ಹಟೂ್ಟಷ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಮಲೂ್ಲಕ್, 5 ಹಾರೀಮ್, ಮೆರೇಮೋತ್,
ಓಬದ್ಯ, 6 ದಾನಿಯೇಲ್, ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಬಾರೂಕ್, 7

ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಅಬೀಯ, ಮಿಯಾ್ಯಮೀನ್, 8 ಮಾಜ್ಯ, ಬಿಲೆ್ಲೖ
ಮತು್ತ ಶೆಮಾಯ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರು ಮುದೆ್ರಹಾಕಿ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿದವರು.
9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವರು:
ಅಜನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವ, ಹೇನಾದಾದ್ನ
ಸಂತತಿಯವನಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್, 10 ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರರಾದ ಶೆಬನ್ಯ, ಹೋದೀಯ, ಕೆಲೀಟ, ಪೆಲಾಯ ಮತು್ತ
ಹಾನಾನ್; 11 ಮೀಕ, ರೆಹೋಬ್, ಹಷಬ್ಯ ಜಕೂ್ಕರ್, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಶೆಬನ್ಯ, 13 ಹೋದೀಯ, ಬಾನೀ ಮತು್ತ ಬೆನೀನೂ.
14 ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಾಯಕರುಗಳು:
ಪರೋಷ್, ಪಹತ್ಮೋವಾಬ್, ಏಲಾಮ್, ಜತೂ್ತ, ಬಾನೀ, 15

ಬುನಿ್ನೕ, ಅಜಾ್ಗದ್, ಬೇಬೈ, 16 ಅದೋನೀಯ, ಬಿಗೆ್ವೖ, ಆದೀನ್,
17 ಆಟೇರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಆಜೂ್ಜರ್, 18 ಹೋದೀಯ,
ಹಾಷುಮ್, ಬೇಚೈ, 19 ಹಾರೀಫ್, ಅನಾತೋತ್, ನೇಬೈ, 20

ಮಗಿ್ಪೕಯಾಷ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಹೇಜೀರ್, 21 ಮೆಷೇಜಬೇಲ್,
ಚಾದೋಕ್, ಯದೂ್ದವ, 22 ಪೆಲಟ್ಯ, ಹಾನಾನ್, ಅನಾಯ, 23

ಹೋಷೇಯ, ಹನನ್ಯ, ಹಷೂ್ಷಬ್, 24 ಹಲೋಹೇಷ, ಪಿಲ್ಹ,
ಶೋಬೇಕ್, 25 ರೆಹೂಮ್, ಹಷಬ್ನ, ಮಾಸೇಯ, 26 ಅಹೀಯ,
ಹಾನಾನ್, ಅನಾನ್, 27 ಮಲೂ್ಲಕ್, ಹಾರಿಮ್ ಮತು್ತ ಬಾನ.
28 ಹೀಗೆ ಇವರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ

ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ
ಹೋದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಬಾಧೆಗಳು ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ ದೇವರ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಜನರು,
ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, ಗಾಯಕರು,
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು
ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದೇವರ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪದರು ಮತು್ತ ಹಾಗೆ
ಮಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಂದ ಸಂಕಟ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲೂ
ಒಪಿ್ಪದರು.

30 “ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಅನ್ಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಮಾಡಿದರು.

31 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾರಲು ದವಸಧಾನ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ವಸು್ತಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ತಂದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ ನಾವು ನೆಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಲವನು್ನ
ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ವಜಾ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

32 “ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಖಚಿರ್ನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ನಾವು ಹೊರುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯವನು್ನ ಪ್ರತಿವಷರ್
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ದೇವಾಲಯದ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಪಡಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿದಿನ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ದಿನನಿತ್ಯದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೂ ಧಾನ್ಯಸಮರ್ಪರ್ಣೆಗೂ ಈ
ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ಸಬ್ಬತ್ ಮತು್ತ ಇತರ
ವಿಶೇಷ ಸಭಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಣವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ
ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ಈ
ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಯಾವ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

34 “ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ಇತರ
ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ
ಹೋಮಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಟುಂಬವು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ತಮಗೆ ನಿಗದಿತವಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ತಂದು ಒದಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಚೀಟು ಹಾಕಿದೆವು. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಂತೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲಾ್ಲ!

35 “ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಪ್ರಥಮ
ಫಲಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪ್ರತಿವಷರ್ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆವು.

36 “ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಚೊಚ್ಚಲು ದನ, ಕುರಿ, ಆಡುಗಳನು್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆವು.

37 “ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ,
ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ಹೊಸ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ
ತಂದಿಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವೆವು. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಊರುಗಳಿಂದ ಲೇವಿಯರು ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 38

ನಮಿ್ಮಂದ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವಾಗ ಆರೋನನ
ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕನೊಬ್ಬನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು.
ಲೇವಿಯರು ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದರ
ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು. 39 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳಾದ ದವಸಧಾನ್ಯ, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದು ದೇವಾಲಯದ ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು. ದೇವಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಆ ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತರಾಗಿರುವ
ಯಾಜಕರು, ಗಾಯಕರು, ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು.

“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ!”

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು

ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಯಕರುಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದೊಳಗೆ
ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ನೆಲೆಸಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತೀಮಾರ್ನ

ಮಾಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀಟು ಹಾಕಿದರು. ಹತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದೂ
ಉಳಿದ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಬಹುದೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂತು. 2 ಕೆಲವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
ಉಳಿದವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬಂದವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಪಾ್ರಂತಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ,
(ಕೆಲವು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು, ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ಆಲಯದ
ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರ ಸಂತಾನದವರು
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರು. 4 ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇತರರು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.)
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಯೆಹೂದನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
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ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ ಅತಾಯ. (ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆಕಯರ್ನ
ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ; ಅಮಯರ್ನು ಶೆಫಟ್ಯನ
ಮಗ; ಶೆಫಟ್ಯನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗ; ಮಹಲಲೇಲ ಪೆರೆಚನ
ಸಂತಾನದವನು.) 5 ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಾರೂಕನ ಮಗನಾದ
ಮಾಸೇಯ. (ಬಾರೂಕನು ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ ಮಗನು;
ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯು ಹಜಾಯನ ಮಗ; ಹಜಾಯನು ಅದಾಯನ ಮಗ;
ಅದಾಯನು ಯೋಯಾರೀಬನ ಮಗ; ಯೋಯಾರೀಬನು
ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ ಶೇಲಹನ ಸಂತಾನದವನು). 6 ಪೆರೆಚನ
ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟ ನಾನೂರ ಅರವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾದ ವೀರರು.
7 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ
ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗನಾದ ಸಲು್ಲ, (ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು ಯೋವೇದನ
ಮಗ; ಯೋವೇದನು ಪೆದಾಯನ ಮಗ; ಪೆದಾಯನು ಕೋಲಾಯನ
ಮಗ; ಕೋಲಾಯನು ಮಾಸೇಯ ಮಗ; ಮಾಸೇಯು ಈತಿಯೇಲನ
ಮಗ; ಈತಿಯೇಲನು ಯೆಶಾಯನ ಮಗ). 8 ಗಬೆ್ಬೖ ಮತು್ತ ಸಲು್ಲ
ಎಂಬುವರು ಯೆಶಾಯನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ
ಒಂಭೈನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ. 9 ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗನಾದ
ಯೋವೇಲನು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಹಸೆ್ಸನೂವನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೂದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆ ಜಿಲೆ್ಲಗೆ
ಮುಖ್ಯಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು.
10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಯಾಜಕರು
ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೋಯಾರೀಬನ ಮಗನಾದ ಯೆದಾಯ, ಯಾಕೀನ್, 11 ಮತು್ತ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಸೆರಾಯ. (ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ
ಮಗನು; ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನು ಚಾದೋಕನ ಮಗನು; ಚಾದೋಕನು
ಮೆರಾಯೋತನ ಮಗನು; ಮೆರಾಯೋತನು ದೇವಾಲಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದ ಅಹೀಟೂಬನ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು.) 12

ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿ ಮತು್ತ ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನಾದ ಅದಾಯ.
ಯೆರೋಹಾಮನು ಪೆಲಲ್ಯನ ಮಗ; ಪೆಲಲ್ಯನು ಅಮಿ್ಚೕಯ ಮಗ;
ಅಮಿ್ಚೕಯು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ; ಜೆಕಯರ್ನು ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗ;
ಪಷೂ್ಹರನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 13 ಮಲಿ್ಕೕಯನ ವಂಶದ ಒಟು್ಟ
ಜನರು ಇನೂ್ನರ ನಲವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಜರೇಲನ ಮಗನು ಅಮಷೆ್ಪೖ; (ಅಜರೇಲನು
ಅಹಜೈಯ ಮಗ; ಅಹಜೈಯು ಮೆಪಿಲೆ್ಲೕಮೋತನ ಮಗ;
ಮೆಪಿಲೆ್ಲೕಮೋತನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ.) 14 ಈ ವಂಶದವರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ. (ಇವರೆಲಾ್ಲ ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾದ
ಯುದ್ಧ ಯೋಧರು. ಇವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಹಗೆ್ಗದೋಲೀಮನ
ಮಗನಾದ ಜಬಿ್ದೕಯೇಲ.)
15 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದ ಲೇವಿಯರು
ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗನಾದ ಶೆಮಾಯ; (ಹಷೂ್ಷಬನು ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನ
ಮಗ; ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ; ಹಷಬ್ಯನು ಬುನಿ್ನೕಯ
ಮಗ.) 16 ಶಬೆ್ಬತೈ ಮತು್ತ ಯೋಜಾಬಾದ್. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ಲೇವಿಯರ ನಾಯಕರು. ಇವರು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.) 17 ಮತ್ತನ್ಯ, (ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನ ಮಗ;
ಮೀಕನು ಜಬಿ್ದೕಯ ಮಗ; ಜಬಿ್ದೕಯು ಆಸಾಫನ ಮಗ. ಆಸಾಫನು
ಗಾಯಕರ ನಾಯಕನಾಗಿದು್ದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.) ಬಕು್ಬಕ್ಯ (ಇವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಎರಡನೆ ಸಾ್ಥನ ಪಡೆದಿದ್ದನು), ಮತು್ತ ಶಮೂ್ಮವನ ಮಗನಾದ ಅಬ್ದ,
(ಶಮೂ್ಮವನು ಗಾಲಾಲನ ಮಗ; ಗಾಲಾಲನು ಯೆದೂತೂನನ
ಮಗ). 18 ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತ್ತ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ
ಲೇವಿಯರು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದರು.
19 ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ:
ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಅವರ ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರು. ಅವರು ನಗರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಾವಲು
ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದರು.

20 ಉಳಿದ ಜನರೂ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ
ಯೆಹೂದದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಊರು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನೆಲೆಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 21

ಓಪೇಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ವಾಸಿಸಿದರು. ಚೀಹ
ಮತು್ತ ಗಿಷ್ಪ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ತರು.

22 ಮೀಕ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಉಜಿ್ಜೕಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯರಿಗೆಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಉಜಿ್ಜೕಯು ಬಾನೀಯ ಮಗ.
(ಬಾನೀಯು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ; ಹಷಬ್ಯನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ;
ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕನ ಮಗ.) ಉಜಿ್ಜೕಯು ಆಸಾಫನ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. 23 ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವಾಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರ ಅನುದಿನದ
ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ರಾಜನೇ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವರು ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪೆತಹ್ಯನು ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದನು. (ಪೆತಹ್ಯನು ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮಗ;
ಮೆಷೇಜಬೇಲನು ಜೆರಹನ ಮಗ; ಜೆರಹನು ಯೆಹೂದನ ಮಗ.)

25 ಯೆಹೂದ ಸಂಸಾ್ಥನದ ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.
ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ,
ದೀಬೋನ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ,
ಯಕಬೆ್ಜಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದರು. 26 ಅನಂತರ ಯೇಷೂವ, ಮೋಲಾದ, ಬೇತ್ಪಲೆಟ್,
27 ಹಚಷೂರ್ವಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ, 28 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮೆಕೋನ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, 29 ಏನಿ್ರಮೊ್ಮೕನ್, ಚೊರ್ರ, ಯಮೂರ್ತ್, 30

ಜನೋಹ, ಅದುಲಾ್ಲಮ್, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ನಗರಗಳು,
ಲಾಕೀಷ್ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಹೊಲಗಳು, ಅಜೇಕ, ಅದರ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ
ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಜನರು
ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ತನಕ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.

31 ಗೆಬದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಜನರು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಯಾ್ಯ, ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಸಿದರು. 32 ಅನಾತೋತ್, ನೋಬ್ ಮತು್ತ ಅನನ್ಯ, 33

ಹಾಚೋರ್, ರಾಮಾ, ಗಿತ್ತಯಿಮ್, 34 ಹಾದೀದ್, ಚೆಬೋಮಿಮ್
ಮತು್ತ ನೆಬಲಾ್ಲಟ್, 35 ಲೋದ್, ಓನೋ ಮತು್ತ ಗೇಹರಾಷೀಮ್
ಶಿಲಿ್ಪಯವರ ಕಣಿವೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. 36 ಲೇವಿಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ವಗರ್ಗಳವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು

ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ: ಅವರು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ಯೇಷೂವನೊಡನೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಸೆರಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ, ಎಜ್ರ,
2 ಅಮಯರ್, ಮಲೂ್ಲಕ್, ಹಟೂ್ಟಷ್,
3 ಶೆಕನ್ಯ, ರೆಹುಮ್, ಮೆರೇಮೋತ್,
4 ಇದೊ್ದೕ, ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಅಬೀಯ,
5 ಮಿಯಾ್ಯ-ಮೀನ್, ಮಾದ್ಯ, ಬಿಲ್ಗ,
6 ಶೆಮಾಯ, ಯೋಯಾರೀಬ್, ಯೆದಾಯ,
7 ಸಲೂ್ಲ, ಅಮೋಕ್, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಯೆದಾಯ.

ಇವರೆಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರ ನಾಯಕರು. ಇವರು ಯೇಷೂವನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲದ್ದವರು.

8 ಲೇವಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ,
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆರೇಬ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ. ಇವರು
ಮತ್ತನ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
9 ಬಕು್ಬಕ್ಯ ಮತು್ತ ಉನಿ್ನೕ ಆ ಲೇವಿಯರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾಯರ್ಕ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಎದುರು
ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಯೇಷೂವನು ಯೋಯಾಕೀಮನ ತಂದೆ;
ಯೋಯಾಕೀಮನು ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ತಂದೆ; ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು
ಯೋಯಾದನ ತಂದೆ; 11 ಯೋಯಾದನು ಯೋನಾತಾನನ ತಂದೆ;
ಯೋನಾತಾನನು ಯದೂ್ದವನ ತಂದೆ.

12 ಯೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರು ಯಾಜಕರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

ಸೆರಾಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಮೆರಾಯ,
ಯೆರೆಮೀಯನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಹನನ್ಯ.
13 ಎಜ್ರನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್,
ಅಮಯರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಯೆಹೋಹಾನಾನ್.
14 ಮಲೂ್ಲಕ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಯೋನಾತಾನ್,
ಶೆಬನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಯೋಸೇಫ.
15 ಹಾರಿಮ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಅದ್ನ,
ಮೆರೇಮೋತ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಹಲೈ.
16 ಇದೊ್ದೕವಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಜೆಕಯರ್,
ಗಿನೆ್ನತೋನನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್.
17 ಅಬೀಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಜಿಕಿ್ರೕ,
ಮಿನಾ್ಯಮೀನನ ಮತು್ತ ಮಾದಾ್ಯನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಪಿಲೆ್ಲೖ.
18 ಬಿಲಾ್ಗ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಶಮೂ್ಮವ,
ಶೆಮಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಯೆಹೋನಾತಾನ್.
19 ಯೋಯಾರೀಬ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಮತೆ್ತನೈ,
ಯೆದಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ ಉಜಿ್ಜೕ.
20 ಕಲೆ್ಲೖಯು ಸಲೂ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ.
ಏಬೆರನು ಆಮೋಕ್ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ.
21 ಹಷಬ್ಯನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ.
ನೆತನೇಲನು ಯೆದಾಯನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ.
22 ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್, ಯೋಯಾದ, ಯೋಹಾನಾನ್ ಮತು್ತ

ಯದೂ್ದವ ಇವರ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರ
ಕುಟುಂಬನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪಶಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ
ದಾಯರ್ವೇಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಯಿತು. 23 ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ
ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನ ತನಕ ಲೇವಿಕುಲದ ಕುಟುಂಬನಾಯಕರ
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ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಚರಿತಾ್ರಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಯದೆ. 24

ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇವರು ಮುಖಂಡರು: ಹಷಬ್ಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಎದುರು ನಿಂತು ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆ
ಹಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಾಡುವುದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ
ದಾವೀದನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತು್ತ.

25 ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉಗಾ್ರಣದ ಕೋಣಿಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಮತ್ತನ್ಯ, ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಓಬದ್ಯ,
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್ ಮತು್ತ ಅಕೂ್ಕಬ್. 26 ಈ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಯೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು.
ಯೋಯಾಕೀಮನು ಯೇಷೂವನ ಮಗ. ಯೇಷೂವನು
ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗ. ನೆಹೆಮೀಯನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಎಜ್ರನು ಯಾಜಕನೂ ಉಪದೇಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಹ ಈ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
27 ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಪದಗಳನು್ನ, ತಾಳ,
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಹಾಡಿದರು.

28 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಗಾಯಕರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ನೆಟೋಫ, ಬೇತ್ಹ, ಗಿಲಾ್ಗಲ್, ಗೆಬ ಮತು್ತ
ಅಜಾ್ಮವೇತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಯಕರು ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ಶಾಸೊ್ತ್ರೕಕ್ತವಾಗಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನಂತರ ಜನರನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಶಾಸೊ್ತ್ರೕಕ್ತವಾಗಿ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿದರು.

31 ನಾನು ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡಲು ಗಾಯಕರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ
ಬಲಗಡೆಯಿದ್ದ ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಹೋದರು. 32 ಹೋಷಾಯ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಗಾಯಕರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ ಹೋದರು. 33 ಅಜಯರ್, ಎಜ್ರ, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್,
34 ಯೆಹೂದ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಶೆಮಾಯ ಮತು್ತ ಯೆರಮೀಯ ಸಹ
ಗಾಯಕರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 35 ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯಾಜಕರೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ
ಗೋಡೆಯ ತನಕ ಬಂದರು. ಜೆಕಯರ್ನೂ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. (ಜೆಕಯರ್ನು ಯೋನಾತಾನನ ಮಗ;
ಯೋನಾತನನು ಶೆಮಾಯನ ಮಗ; ಶೆಮಾಯನು ಮತ್ತನ್ಯನ ಮಗ;
ಮತ್ತನ್ಯನು ಮೀಕಾಯನ ಮಗ; ಮೀಕಾಯನು ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗ;
ಜಕೂ್ಕರನು ಆಸಾಫನ ಮಗ.) 36 ಅಲಿ್ಲ ಆಸಾಫನ ಸಹೋದರರಾದ
ಶೆಮಾಯ, ಅಜರೇಲ್, ಮಿಲಲೈ, ಗಿಲಲೈ, ಮಾಯೈ, ನೆತನೇಲ್,
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಹನಾನೀ ಇದ್ದರು. ದೇವಮನುಷ್ಯನಾದ
ದಾವೀದನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ವಾದ್ಯಗಳು ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಎಜ್ರನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಂಡದ ಜನರನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 37 ಅವರು ಬುಗೆ್ಗ
ಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಾವೀದ ನಗರದ
ತನಕ ಹೋದರು. ಈಗ ಅವರು ನಗರದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ದಾವೀದನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ, “ನೀರು” ಎಂಬ ದಾ್ವರದ
ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು.

38 ಗಾಯಕರ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಮೊದಲಿನವರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದೆನು. ಅಧರ್ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕುಲುಮೆಯ ಬುರುಜು ದಾಟಿ ಅಗಲದ
ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದರು. 39 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ದಾ್ವರ,
ಹಳೇ ದಾ್ವರ ಮತು್ತ “ಮೀನು” ಎಂಬ ದಾ್ವರ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಾದುಹೋದರು. ಅವರು ಹನನೇಲ್ ಬುರುಜು ಮತು್ತ “ನೂರು”
ಎಂಬ ಬುರುಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿ “ಕುರಿ” ಎಂಬ
ದಾ್ವರದವರೆಗೂ ಹೋದರು. ಅವರು “ಕಾವಲು ದಾ್ವರ”ದ ಬಳಿ
ನಿಂತರು. 40 ಅನಂತರ ಈ ಎರಡು ಗಾಯನ ವೃಂದದವರು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. ನಾನು
ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತೆನು. ಅಧರ್ಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 41

ಯಾಜಕರಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಮಾಸೇಯ, ಮಿನಾ್ಯಮೀನ್,
ಮೀಕಾಯ, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.

42 ಆಮೇಲೆ ಮಾಸೇಯ, ಶೆಮಾಯ, ಎಲಾ್ಯಜಾರ್, ಉಜೆ್ಜೕ,
ಯೆಹೋಹಾನಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಏಲಾಮ್ ಮತು್ತ ಏಜೆರ್
ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.

ಆಮೇಲೆ ಇಜ್ರಹ್ಯನ ನಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಎರಡುಗುಂಪು ಗಾಯಕರು
ಹಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 43 ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು
ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ದೇವರು ಅವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಅತಾ್ಯನಂದವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು; ಹೆಂಗಸರೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ
ಆನಂದಿಸಿದರು; ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಅವರ
ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯು ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

44 ಉಗಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ತರನು್ನ ಆ ದಿನ ಆರಿಸಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ, ಪೈರಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದಂಶವನು್ನ ತಂದರು.
ಉಗಾ್ರಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ತರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ
ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಚು್ಚಕಟಾ್ಟಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು; ಹೆಚಾ್ಚದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಗಾ್ರಣದೊಳಕೆ್ಕ
ತಂದರು. 45 ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಆಚರಣೆಯ
ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಯಕರೂ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 46 (ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ,
ದಾವೀದನು ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಆಸಾಫನು ಗಾಯಕರಿಗೆ
ನಿದೇರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ
ಕೃತಜ್ಞತಾಗೀತೆಗಳನೂ್ನ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನೂ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದನು.)

47 ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ ನೆಹೆಮೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಗೆ ಅನುದಿನ
ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇತರ
ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಜನರು ಹಣವನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಟ್ಟರು. ಲೇವಿಯರೂ ಸಹ ಆರೋನನ ವಂಶದ
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಟ್ಟರು.

ನೆಹೆಮೀಯನ ಕಡೇ ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಆ ದಿವಸ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮೋಶೆಯ
ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದಲಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಈ ಆಜ್ಞೆಯು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯನಾಗಲಿ ಮೋವಾಬ್ಯನಾಗಲಿ
ಇರಕೂಡದು. 2 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಲಿ
ನೀರನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ
ಹಣಕೊಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ದೇವರು ಆ ಶಾಪವನು್ನ ನಮಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾದರು. ಅನ್ಯರ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡರು.

4 ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ದೇವಾಲಯದ
ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ದೇವಾಲಯದ ಉಗಾ್ರಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಟೋಬೀಯನ ಪಾ್ರಣಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗ, ಧೂಪ, ದೇವಾಲಯದ
ಪಾತೆ್ರಗಳು, ದಶಮಾಂಶ, ದವಸಧಾನ್ಯಗಳು, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗಾಯಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಮತು್ತ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅದೇ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.

6 ಇದೆಲಾ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ್ದನು. ಅತರ್ಷಸ್ತನ
ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದೆನು. 7 ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ಟೋಬೀಯನಿಗೆ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬ
ದುಃಖದ ವಿಷಯವು ನನಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ತಿಳಿಯಿತು. 8

ಆಗ ನಾನು ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ಮಾಡಿದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳವಾಗಿ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡೆನು. ಟೋಬೀಯನು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕೋಣೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಅವನ ಸಾಮಾನುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರಕೆ್ಕಳೆದು
ಬಿಸಾಕಿದೆನು. 9 ಆ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಲು ನಾನು ಆಜ್ಞೆ
ಮಾಡಿದೆನು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ, ವಸು್ತಗಳನು್ನ,
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ
ತಂದಿಟೆ್ಟನು.

10 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಪಾಲನು್ನ ಜನರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲೇವಿಯರೂ ಗಾಯಕರೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರೆಂಬ ವಿಷಯ
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ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 11 ಆಗ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು. ಅನಂತರ
ನಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕತರ್ವ್ಯ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆನು.
12 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶ,
ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಗಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಲಾಯಿತು.

13 ಯಾಜಕನಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯನನೂ್ನ ಬೋಧಕನಾದ
ಚಾದೋಕನನೂ್ನ ಪೆದಾಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯನನೂ್ನ ಉಗಾ್ರಣಗಳಿಗೆ
ಮುಖ್ಯಸ್ತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು. ಮತ್ತನ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಜಕೂ್ಕರನ
ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಹಾನಾನನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ
ದವಸವನು್ನ, ಆಹಾರಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಅವರು ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದ್ದರು.

14 ದೇವರೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಅದರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ನಾನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರು.

15 ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ತುಳಿದು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಬೆಳೆಯನು್ನ ಮಾರಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಟುವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಏನನೂ್ನ
ತರಬಾರದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

16 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ದೇಶದ ಕೆಲವರು
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೀನು ಮತು್ತ ಇತರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಮಾರುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 17 ನಾನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತದ
ಗೌರವಸ್ಥ ಜನರಿಗೆ, “ಇದು ತಪು್ಪ, ನೀವು ತಪು್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅದನು್ನ
ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಇದೇ
ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಂಥಾ
ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದೊಡಿ್ಡದನು. ನೀವು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೋಪವನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಭಯಂಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

19 ಅಲ್ಲದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲ ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಆಜ್ಞೆಯಿತೆ್ತನು.
ಸಬ್ಬತ್ದಿನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು. ದಾ್ವರಗಳ ಬಳಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಮೂಟೆಯನೂ್ನ ನಗರದೊಳಗೆ ತರಲು
ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

20 ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ತರು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆಯೇ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 21 ನಾನು ಆ
ವಾ್ಯಪಾರಸ್ತರಿಗೆ, “ನೀವು ಬಾಗಿಲಿಗೆದುರಾಗಿ ನಗರದ ಹೊರಗೆ ರಾತಿ್ರ

ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಗರಕೆ್ಕ ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

22 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಕಾಯಲು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ದಿನವು
ಪವಿತ್ರ ದಿನವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ. ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.

23 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಷೊ್ಡೕದ್,
ಅಮೊ್ಮೕನ್, ಮೋವಾಬ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. 24 ಅವರಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಮಂದಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅಮೊ್ಮೕನ್, ಮೋವಾಬ್, ದೇಶಗಳ
ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುತಿ್ತದ್ದರು. 25 “ನೀವು ತಪು್ಪ ಕೆಲಸಮಾಡಿದಿರಿ” ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದೆನು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಡೆದೆನು; ಕೆಲವರ ಕೂದಲು
ಎಳೆದು ಕಿತು್ತಬಿಟೆ್ಟನು. ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು
ಅವರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿ, “ನೀವು ಆ ಜನರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಅನ್ಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 26 ಇಂಥ
ಮದುವೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದನು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಅವನಂಥ ವೈಭವಶಾಲಿ ಅರಸನು
ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಅಂಥವನೂ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಂದಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು. 27 ಈಗ
ನೀವು ಸಹ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

28 ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋಯಾದನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಹೊರೋನಿನ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ
ಅಳಿಯನಾದನು. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು.

29 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು. ಅವರು
ಯಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅದನು್ನ ಅವರು
ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 30 ನಾನು ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ
ಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನ್ಯರನು್ನ, ಪರರ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆನು. ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಅವರವರ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 31 ಜನರು
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನೂ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ತರುವಂತೆ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡ.
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ಎಸೆ್ತೕರಳು

ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ.
ಹಿಂದೂಸಾ್ಥನದಿಂದ ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ತನಕ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅವನ ರಾಜ್ಯದ

ರಾಜಧಾನಿ ನಗರವಾಗಿದ್ದ ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲಯ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ
ಅರಸನು ರಾಜ್ಯವಾಳುತಿ್ತದ್ದನು.

3 ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ
ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಮೇದ್ಯ.
ಪಶಿರ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಪ್ರಧಾನರೂ ಔತಣದಲಿ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 4 ಔತಣ ಸಮಾರಂಭವು ನೂರೆಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ
ವೈಭವವನೂ್ನ ಅರಮನೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. 5 ಆ ನೂರೆಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಮತೆ್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಔತಣವನು್ನ ಒಂದು ವಾರದ
ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಇದು ಅರಮನೆಯ ಒಳ
ಉದಾ್ಯನವನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕೆ್ಕ ಶೂಷನ್ ನಗರದಿಂದ
ಗಣ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಆಮಂತಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. 6 ಆ ಒಳ ಉದಾ್ಯನವನವು ಬಿಳಿ ಮತು
ನೀಲಿಬಣ್ಣಗಳ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಳಿ
ಮತು್ತ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ದಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಉಂಗುರಗಳಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ತೂಗುಹಾಕಿದ್ದರು.
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮುತು್ತ ಚಿಪು್ಪ, ರತ್ನಶಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ
ಅಲಂಕೃತವಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ
ಆಸನಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 7 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧದ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ರಾಜನ ಔದಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಂಚಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ. 8 ತಮ್ಮ
ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಾಗಿತು್ತ. ರಾಜಸೇವಕರು ಆ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದರು.

9 ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಷಿ್ಟರಾಣಿಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೂ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಳು.

10 ಔತಣದ ಏಳನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ರಾಜನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿದು
ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ತನ್ನ ಆಸಾ್ಥನ ಕಂಚುಕಿಯರಾದ
ಮೆಹೂಮಾನ್, ಬಿಜತಾ, ಹಬೋರ್ನಾ, ಬಿಗೆತಾ, ಅಬಗೆತಾ, ಜೀತರ್,
ಕಕರ್ಸ್ ಎಂಬ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಷಿ್ಟರಾಣಿಯನು್ನ ತನ್ನ
ರಾಜಮುಕುಟವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಕರೆತರಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ವಷಿ್ಟರಾಣಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ
ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ.

12 ಆಸಾ್ಥನಸೇವಕರು ವಷಿ್ಟರಾಣಿಗೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ
ಆಕೆಯು ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ರಾಜನು
ಕೋಪೋದಿ್ರಕ್ತನಾದನು. 13 ಕಾನೂನು ಮತು್ತ ದಂಡನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದ ಮಂತಿ್ರಗಳ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವುದು ರಾಜನ
ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತು್ತ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದನು. ಇವರು ರಾಜನಿಗೆ
ನಿಕಟವತಿರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಕಷೆರ್ನಾ, ಶೇತಾರ್,
ಅದಾ್ಮತಾ, ತಷಿರ್ಷ್, ಮೆರೆಸ್, ಮಸೆರ್ನಾ, ಮೆಮೂಕಾನ್ ಎಂಬ
ಏಳು ಮಂದಿ ಮೇದ್ಯ, ಪಾರಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. 15

“ಆಸಾ್ಥನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ
ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾ್ದಳೆ. ಇಂಥಾ ತಪಿ್ಪಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

16 ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಮೆಮೂಕಾನ್
ಎದು್ದನಿಂತು, “ರಾಣಿ ವಷಿ್ಟಯು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಳು. ಇದು ರಾಜನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ನಾಯಕರಿಗೂ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ:
ರಾಣಿಯು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕೇಳಿ ತಾವೂ
ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ

ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ, ‘ರಾಜ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ವಷಿ್ಟರಾಣಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

18 “ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೆಂಡತಿಯರು ಸಹ
ವಷಿ್ಟರಾಣಿ ಈ ಹೊತು್ತ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸಹ
ವಷಿ್ಟರಾಣಿಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿತರಾಗಿ ರಾಜನ ಮುಖ್ಯ
ನಾಯಕರುಗಳೊಡನೆ ಅದೇರೀತಿ ವತಿರ್ಸುವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಅಗೌರವವೂ ಕೋಪವೂ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19 “ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ಒಪು್ಪವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ,
ಅರಸನು ಒಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಆಜ್ಞೆಯು
ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ರಾಜಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಪಶಿರ್ಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ರಾಜಶಾಸನಗಳು ಎಂದಿಗೂ
ಬದಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಏನೆಂದರೆ, ಅರಸನಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ರಾಣಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇ ಕೂಡದು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜನು ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಆಕೆಗಿಂತ
ಉತ್ತಮಳಾದ ಇನೊ್ನಬಾ್ಬಕೆಗೆ ಕೊಡಲಿ. 20 ಈ ರಾಜಶಾಸನವು
ವಿಶಾಲ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಎಲಾ್ಲ
ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೂ ಕನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಗೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.”

21 ಅರಸನೂ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಈ ಸಲಹೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ರಾಜನು
ಮೆಮೂಕಾನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. 22 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು
ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ, ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಅವರವರ
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ರವಾನಿಸಿದನು. ಅವರವರ
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸು ತನ್ನ
ಸಂಸಾರವನು್ನ ಆಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದು್ದ

ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದನಂತರ ಅರಸನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯಿತು.
ಆಗ ವಷಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಅವಳಿಂದಾಗಿ ತಾನು
ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು.

2 ಆಗ ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರು ಈ ಸಲಹೆಕೊಟ್ಟರು:
“ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ರೂಪವತಿಯರಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. 3

ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೂ್ಲ
ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಲಿ. ಆ ನಾಯಕರು ಅತ್ಯಂತ
ರೂಪವತಿಯರಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಶೂಷನ್ ರಾಜಧಾನಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ರಾಜನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಡನೆ ಇರಿಸಲಿ.
ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ ರಾಜನ ಕಂಚುಕಿ ಹೇಗೈಯ
ಪರಿಪಾಲನೆಯಲಿ್ಲರಲಿ. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದಯರ್ವಧರ್ಕ ಚಿಕಿತೆ್ಸ
ಕೊಡಲಿ. 4 ಅನಂತರ ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ವಷಿ್ಟಯ
ಬದಲಾಗಿ ರಾಣಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ
ಸಲಹೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೊದೆರ್ಕೈ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಯೊಹೂದ್ಯನಿದ್ದನು. ಇವನು ಯಾಯೀರನ
ಮಗನೂ ಕೀಷನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದು್ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ
ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀನನೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ
ಇವನೂ ಇದ್ದನು. 7 ಇವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ
ಹದೆಸಾ್ಸ ಎಂಬ ಕನಿ್ನಕೆ ಇದ್ದಳು. ಈಕೆ ತಂದೆಯೂ ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲದ
ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಈಕೆಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಂದಿನಿಂದ
ಈಕೆಯನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ತನ್ನ ಮಗಳನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ಸಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಹದೆಸಾ್ಸಳನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಸೌಂದಯರ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಈಕೆ
ಆಕಷರ್ಕಳಾಗಿದ್ದಳು.
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8 ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಅನೇಕ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಶೂಷನ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಸಹ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದಳು. ಎಸೆ್ತೕರಳನೂ್ನ ಅರಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಹೇಗೈ
ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆಕೆ ಅವನ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಳು.
ಆಕೆಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆಕೆಯ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಸೌಂದಯರ್
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಲೇಪನ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತ
ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಎಸೆ್ತೕರ್ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ
ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿದನು. 10 ತಾನು ಯೆಹೂದ್ಯಳು ಎಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಂಶ, ಮನೆತನದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದೂ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
11 ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಅಂತಃಪುರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೋಗುತಾ್ತ
ಬರುತಾ್ತ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಗಿದಾ್ದಳೆಂದೂ ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

12 ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ಯವ ಮೊದಲು ಆಕೆಯು ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ
ಸೌಂದಯೋರ್ಪಾಸನದ ವಿಧಿಕ್ರಮಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿರಬೇಕು.
ಆರುತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ತಬೋಳದ ಎಣೆ್ಣಯ ಅಭ್ಯಂಜನದಿಂದಲೂ
ನಂತರದ ಆರುತಿಂಗಳು ಕಾಂತಿವಧರ್ಕ ಲೇಪನ,
ಸುಗಂಧವಸು್ತಗಳಿಂದ ಆಕೆಯು ಸೌಂದಯರ್ದ ಆರೈಕೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 13 ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆಕೆಗೆ
ಏನುಬೇಕೋ ಅದನು್ನ ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುತಿ್ತತು್ತ. 14

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕನೆ್ಯಯು ರಾಜನಿವಾಸವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಳು. ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಾಜನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವ
ಅಂತಃಪುರದ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆ
ರಾಜನ ಕಂಚುಕಿ ಶವಷ್ಗಜನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವಳು.
ಶವಷ್ಗಜನು ರಾಜನ ಉಪಪತಿ್ನಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು.
ರಾಜನು ಆಕೆಯ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ
ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಳು. ಕರೆಯದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುವಳು.

15 ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ
ಏನನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಏನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ರಾಜನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದ
ರಾಜಕಂಚುಕಿ ಹೇಗೈನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದಳು. (ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಭೀಹೈಲನ ಮಗಳೂ ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದಳು.) ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮೆಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಹೀಗೆ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಟೆಬೇತ್ ಮಾಸದಲಿ್ಲ
ರಾಜನ ಏಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ರಾಜನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಳು.

17 ಎಲಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಿಗಿಂತ ರಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಅವನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದಳು. ಎಲಾ್ಲ
ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ಅವಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ರಾಜನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು.
ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ರಾಜ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿರಿಸಿ ವಷಿ್ಟಯ ಬದಲಾಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ತನ್ನ ರಾಣಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. 18 ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ರಾಜನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಯಕರನೂ್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸದ
ರಜೆಯನು್ನ ಘೋಷಿಸಿದನು; ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ
ದಾನಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

ರಾಜಹತೆ್ಯಯ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದು್ದ
19 ಕನೆ್ಯಯರು ಎರಡನೆ ಸಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾ್ದಗ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು

ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 20 ಮೊದೆರ್ಕೈ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶದ
ಬಗೆ್ಗಯಾಗಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಗೆ್ಗಯಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಆಕೆ ಹೇಗೆ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು.

21 ಮೊದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆಯಿತು. ಬಿಗೆತಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಅರಸನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ
ಈ ವಿಷಯ ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವನು ಅದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ಇದನು್ನ ಕೊಡಲೇ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಷೆ್ಟೕ
ಅಲ್ಲ, ಮೊದೆರ್ಕೈ ಎಂಬವನು ಈ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು ಎಂಬದಾಗಿಯೂ ಅರಸನಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದಳು. 23

ಕೂಡಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವು

ಸತ್ಯ ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಆ ಎರಡು ದಾ್ವರಪಾಲಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಿದರು. ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ರಾಜನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ರಾಜಕಾಲ ವೃತಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಲು ಹಾಮಾನನ ಸಂಚು

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು
ಹಾಮಾನನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಹಾಮಾನನು
ಹಮೆ್ಮದಾತನೆಂಬವನ ಮಗನು. ಇವನು ಅಗಾಗನ ವಂಶಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನು ಹಾಮಾನನನು್ನ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನು್ನ
ಕೊಡಿಸಿದನು. 2 ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅರಮನೆಯ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇದು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, “ಮೊದೆರ್ಕೈ, ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಹಾಮಾನನಿಗೆ ನೀನು ಏಕೆ ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

4 ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು
ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಗೌರವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಹಾಮಾನನು ಮಾಡುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಕಾದಿದ್ದರು.
ಮೊದೆರ್ಕೈ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 5

ಮೊದೆರ್ಕೈ ತನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳದಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಗೌರವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಮಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6

ಮೊದೆರ್ಕೈ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಹಾಮಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂತು. ಕೇವಲ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಲ್ಲದೆ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ಉಪಾಯವನು್ನ ಹೂಡಿದನು.

7 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ
ಮೊದಲನೆ ತಿಂಗಳಾದ ನೀಸಾನ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿದಿರ್ಷ್ಟ
ದಿವಸಕಾ್ಕಗಿ ಹಾಮಾನನು ಚೀಟು ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಹನೆ್ನರಡನೆ
ತಿಂಗಳಾದ ಅದಾರ್ ಮಾಸವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. (ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ಚೀಟು ಹಾಕುವದಕೆ್ಕ “ಪೂರ್” ಎಂದು ಅನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.) 8

ಹಾಮಾನನು ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಜನಾಂಗದವರು ಹಬಿ್ಬರುತಾ್ತರೆ. ಇವರು ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ನೀತಿರೀತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಜನ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ
ಇರುವದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.

9 “ರಾಜನೇ, ನೀನು ಸಮ್ಮತಿಸುವದಾದರೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ,
ಆ ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. ನಾನು ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ರಾಜ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವೆನು. ಆ
ಹಣವನು್ನ ಆ ಕಾಯರ್ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ತೆಗೆದು ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಮಾನನು ಅಗಾಗನ
ವಂಶದವನಾದ ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನು. ಈ ಹಾಮಾನನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಡುವೈರಿಯಾಗಿದ್ದನು. 11 ಅರಸನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಹಣವು ನಿನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಇರಲಿ. ಆ ಜನರನು್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು” ಅಂದನು.

12 ಮೊದಲನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು
ರಾಜಲೇಖಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಹಾಮಾನನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಆಯಾಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ರಾಜನ ಸಂಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜನ
ಮುದೆ್ರಯನೊ್ನತ್ತಲಾಯಿತು.

13 ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡನೇ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಂದು ಆಯಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎನ್ನದೆ ಕೊಂದು
ಅವರ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೂರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

14 ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ರಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು
ಅಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಬರೆದಿತು್ತ. 15 ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು
ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿದರು. ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಶೂಷನ್
ನಗರದಲೂ್ಲ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅರಸನೂ
ಹಾಮಾನನೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತರು. ಆದರೆ
ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲನ ಜನರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಎಸೆ್ತೕರಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಒತಾ್ತಯ

ನಡೆದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲು ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು

ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಸುರಿದುಕೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳುತಾ್ತ ನಗರ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದನು. 2 ಅವನು ಶೋಕವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ತನಕ
ಮಾತ್ರವೇ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅರಮನೆಯ
ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಯಾರೂ ಹೋಗುವ
ಹಾಗಿಲ್ಲ. 3 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾ್ಥನದಲೂ್ಲ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಕೂಗಾಟವೂ ದುಃಖವೂ
ತುಂಬಿತು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತ ಅವರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ರೋಧಿಸಿದರು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಧರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಬೂದಿ ಸುರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು.

4 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸೇವಕಿಯರು ಮತು್ತ ಕಂಚುಕಿಯರು ಮೊದೆರ್ಕೈ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಗೆ
ತುಂಬಾ ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ದುಃಖವೂ ಆಯಿತು. ಆಕೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು
ಹೇಳಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5

ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹತಾಕನನು್ನ ಬರಹೇಳಿದಳು. ಹತಾಕನು
ರಾಜಕಂಚುಕಿಯಾಗಿದು್ದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಹತಾಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಏನು
ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು; ಅವನು ಯಾತಕಾ್ಕಗಿ ದುಃಖತಪ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. 6

ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲು ಎದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಹತಾಕನು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ 7 ಮೊದೆರ್ಕೈ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು. ಹಾಮಾನನು ರಾಜನಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದದಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಹಣದ ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುವ ಅರಸನ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ
ಹತಾಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರವನು್ನ
ಶೂಷನ್ ನಗರದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಹತಾಕನು
ಆ ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಮೊದೆರ್ಕೈ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ. ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೂ ಆಕೆಯ ಜನರಿಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು
ಅರಸನೊಡನೆ ಬೇಡಲಿ ಎಂದು ಹತಾಕನೊಡನೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಹತಾಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಮೊದೆರ್ಕೈ
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

10 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹತಾಕನಿಗೆ, “ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: 11 ಮೊದೆರ್ಕೈ, ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಒಂದು
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ರಾಜನು ಕರೆಯದೆ ಯಾರಾದರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆಯೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು. ರಾಜನು ತನ್ನ
ಬಂಗಾರದ ದಂಡವನು್ನ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವನೋ ಅವನು
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು. ಈಗ ರಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದು
ಮೂವತು್ತ ದಿವಸಗಳಾದವು.”

12 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸಂದೇಶವು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಅದಕು್ಕತ್ತರವಾಗಿ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು:
“ಎಸೆ್ತೕರಳೇ, ನೀನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯಳಾದ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತೆ್ಯಯಿಂದ
ಪಾರಾಗುವೆ ಎಂದು ನೆನೆಸಬೇಡ. 14 ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವೂ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವೂ ಬೇರೆ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬರುವವು. ಆದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಾಯುವರು. ಇಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ರಾಣಿಯಾಗಿ
ಆಯೆ್ಕಯಾದದು್ದ ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೋ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲು
ಸಾಧ್ಯ?”

15 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು:
“ಮೊದೆರ್ಕೈ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನನಗಾಗಿ ಉಪವಾಸವಿರಲು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲುರಾತಿ್ರ
ಊಟಮಾಡಲೂಬಾರದು ಕುಡಿಯಲೂಬಾರದು. ನಾನೂ ನಿಮ್ಮ
ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೂ
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರು. ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾನು
ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ಆತನು ಕರೆಯದೆ ನಾನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದು ನಾ್ಯಯಬಾಹಿರ. ಆದರೂ ನಾನು ಹೋಗುವೆನು,
ನಾನು ಸಾಯಬೇಕಾದರೆ ಸಾಯುವೆನು.”

17 ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಮಾಡಿದನು.

ಎಸೆ್ತೕರಳು ರಾಜನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದು್ದ

ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಅದು ರಾಜ ದಬಾರ್ರಿನ ಮುಂದೆ ಇತು್ತ.

ರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 2 ಅರಸನು ಒಳಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜದಂಡವನು್ನ ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. ಆಗ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಒಳಾಂಗಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಾಜನ ಬಳಿ ಹೋದಳು
ಮತು್ತ ರಾಜದಂಡದ ತುದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಟಿ್ಟದಳು.

3 “ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯೇ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಭಾದಿಸುತ್ತದೆ? ನನ್ನನು್ನ ಏನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿರುವಿ? ಕೇಳು, ನಾನು
ನಿನಗೆ ಅಧರ್ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ರಾಜನು
ಅಂದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ನಾನು ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೂ, ಹಾಮಾನನೂ ಬರಬೇಕು
ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು.

5 ಆಗ ಅರಸನು, “ಹಾಮಾನನನು್ನ ಬೇಗನೇ ಕರೆಯಿಸಿರಿ,
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವೆವು” ಅಂದನು.

ಹಾಗೆ ಅರಸನೂ ಹಾಮಾನನೂ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 6 ಅವರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ
ರಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ತಿರಿಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಏನು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ? ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳು. ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೇಳು ಏನುಬೇಕು? ನನ್ನ ಅಧರ್ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದನು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವೇನೆಂದರೆ: 8 ರಾಜನು
ಸಮ್ಮತಿಸುವದಾದರೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೊಡಲು
ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಔತಣ
ಸಮಾರಂಭವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೂ ಹಾಮಾನನೂ
ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ನನಗೇನುಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆನು” ಅಂದಳು.

ಮೊದೆರ್ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಮಾನನ ರೋಷ
9 ಹಾಮಾನನು ಹಷರ್ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ರಾಜ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ

ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಆದರೆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ
ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಮಾನನ ಕೋಪ ಉಕಿ್ಕ ಬಂತು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವವನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಮಾನನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 10 ಆದರೆ ಹಾಮಾನನು ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಜೆರೆಷಳನೂ್ನ ಕರೆದು 11

ತನ್ನ ಸಂಪತಿ್ತನ ವಿಷಯ ಕೊಚಿ್ಚಗೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ತನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ ಇತರ
ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 “ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ”
ಹಾಮಾನನು ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತ, “ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು
ಅರಸನೊಡನೆ ನನೊ್ನಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಕರೆದು ಔತಣ ಮಾಡಿಸಿದಳು.
ನಾಳೆಯ ಔತಣ ಸಮಾರಂಭಕೂ್ಕ ಅರಸನೊಡನೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರಿಗಿ
ಬರಲು ಆಮಂತಿ್ರಸಿರುತಾ್ತಳೆ. 13 ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ
ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಹಾಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಜೆರೆಷಳೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಿತ್ರವೃಂದದವರೂ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಲಹೆಯನಿ್ನತ್ತರು. “ಒಂದು
ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ ನೆಡಿಸು. ಅದು ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರಲಿ. ನಾಳೆ
ಮುಂಜಾನೆ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ
ತೆಗೆದುಕೋ. ಅನಂತರ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಔತಣ ಸಮಾರಂಭಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷಪಡು.”

ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಾಮಾನನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು. ಕೂಡಲೇ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದು್ದ

ಆ ರಾತಿ್ರ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದಿ್ರಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ಕರೆದು ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತರಹೇಳಿ
ಅವನಿಂದ ಅದನು್ನ ಓದಿಸಿದನು. (ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅರಸರ

ರಾಜ್ಯ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಲಿಖಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.) 2 ಆ
ಸೇವಕನು ರಾಜನಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಓದುತಾ್ತ ಹೋದನು. ರಾಜನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ಒಳಸಂಚಿನ ವಿಚಾರವನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಬಿಗೆತಾನ್ ಮತು್ತ
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ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ರಾಜನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಅದು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಕೂಡಲೇ
ಅವನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

3 ಇದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸನು, “ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದುದಕೆ್ಕ
ಯಾವ ಗೌರವ ಮತು್ತ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. “ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೇವಕರು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

4 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಾಮಾನನು ಹೊರಾಂಗಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ತಾನು ತಯಾರಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಗಲು್ಲಕಂಬದಲಿ್ಲ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ
ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಲು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದನು.
ಅರಸನು ಹೊರಾಂಗಣದಲಿ್ಲ “ಈಗ ತಾನೇ ಯಾರು ಬಂದರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ 5 ಸೇವಕರು, “ಹಾಮಾನನು ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

“ಸರಿ, ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
6 ಹಾಮಾನನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವಾಗ ಅರಸನು,

“ಹಾಮಾನನೇ, ಅರಸನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಫಸುವಾಗ
ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಹಾಮಾನನು, “ಅರಸನು ಗೌರವಿಸುವವನು ನನಗಿಂತ
ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಯಾರಿರಬಹುದು? ಅವನು ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ
ನೆನಸುತಿ್ತರಬಹುದು” ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೇ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು

7 ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಅರಸನು ಧರಿಸಿದ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ತರಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿರುವ
ಕುದುರೆಯನು್ನ ತರಿಸು. ಸೇವಕರು ಅದರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜನ
ವಿಶೇಷ ಗುರುತನು್ನ ಇಡಲಿ. 9 ಅನಂತರ ಅರಸನ ಮುಖ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಕುದುರೆಗೂ
ಜವಾಬಾ್ದರನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿರಿ. ರಾಜನು ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅವನು
ರಾಜವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹಾಕಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಾಡಿಸುತಾ್ತ, ‘ರಾಜನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ
ಆಗುವುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 “ಈಗಲೇ,” ಅರಸನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಕೊಟು್ಟ “ಈಗಲೇ
ಹೋಗಿ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ರಾಜನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾದ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೆ ಮಾಡು.
ಮೊದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಸಲಹೆಯಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಮಾಡು” ಅಂದನು.

11 ಹಾಮಾನನು ಉಡುಪನೂ್ನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಗರದ
ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, “ಅರಸನು
ಸನಾ್ಮನಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವದು” ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

12 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಹಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ನಡೆದನು. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೂ
ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಜೆರೆಷಳಿಗೂ ಮತು್ತ ತನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಮಿತ್ರವೃಂದದವರಿಗೂ
ನಡೆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಜಯಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗಲೇ ನೀನು ಸೋಲುತಿ್ತರುವಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ
ನಾಶವಾಗುವಿ.”

14 ಅವರು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ರಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ರಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಬಂದರು.

ಹಾಮಾನನು ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು

ಅರಸನೂ ಹಾಮಾನನೂ ರಾಣಿಯ ಅರಮನೆಗೆ
ಔತಣಕಾ್ಕಗಿ ಹೋದರು. 2 ಈ ಔತಣ ಸಮಾರಂಭದ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಸೇವನೆ

ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ತಿರಿಗಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಣಿಯನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು,
“ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ. ನಾನು
ಕೊಡುವೆನು; ಅಧರ್ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

3 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು, “ರಾಜನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು.
ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸು. ಇದೇ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹ. 4

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಜನರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು, ನಾಶವಾಗಲು,
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಲು ಮಾರಲ್ಪಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು

ಬರೇ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ರಾಜನನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವಂಥ ದೊಡ್ಡ
ವಿಷಯವಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು.

5 ಆಗ ರಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು?
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇಂಥಾ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೆ
ಧೈಯರ್ವಾಯಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಉತ್ತರಿಸುತಾ್ತ, “ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಹಾಮಾನನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಆಗ ಹಾಮಾನನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದನು. 7 ಅರಸನು
ಕೋಪೋದಿ್ರಕ್ತನಾಗಿ, ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ
ಹೂತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಹಾಮಾನನು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದು
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯನು್ನ
ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. 8 ಅರಸನು
ಹೂತೋಟದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ
ಹಾಮಾನನು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿದ್ದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯ ಆಸನದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅರಸನು ಸಿಟು್ಟ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ,
“ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ರಾಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುತಿ್ತೕಯಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರು ಬಂದು
ಹಾಮಾನನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕುಹಾಕಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಹಬೋರ್ನ
ಎಂಬ ಕಂಚುಕಿಯು, “ಹಾಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಲು್ಲಮರವನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂಚನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನೇ ಮೊದೆರ್ಕೈ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜನು, “ಹಾಮಾನನನು್ನ ಅದೇ ಗಲು್ಲಮರಕೆ್ಕ
ತೂಗುಹಾಕಿರಿ” ಎಂದನು.

10 ಮೊದೆರ್ಕೈಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ ಗಲು್ಲಮರಕೆ್ಕ ಸೇವಕರು
ಹಾಮಾನನನು್ನ ತೂಗುಹಾಕಿದರು. ಅನಂತರ ರಾಜನ ಸಿಟು್ಟ
ಇಳಿಯಿತು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ರಾಜಾಜ್ಞೆ

ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ರಾಜ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವೈರಿಯಾದ ಹಾಮಾನನ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ರಾಣಿ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ಅರಸನಿಗೆ,

“ಮೊದೆರ್ಕೈ ತನ್ನ ಸೋದರಣ್ಣನಾಗ ಬೇಕು” ಎಂದಳು. ನಂತರ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಅರಸನನು್ನ ಕಾಣಲು ಬಂದನು. 2 ಹಾಮಾನನಿಂದ
ತಿರಿಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ರಾಜನು
ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ಹಾಮಾನನ ಮನೆಯ
ಆಡಳಿತವನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಡಿಸಿದಳು.

3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ತಿರುಗಿ ರಾಜನನು್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅಳಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಹಾಮಾನನ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ರದು್ದಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅಗಾಗನ
ವಂಶಿಕನಾದ ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವ
ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದನು.

4 ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜದಂಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ
ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ರಾಜನಿಗೆದುರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು. 5 ಆಕೆ
ಅರಸನಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಾಜನ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಾಮಾನನು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ರದು್ದಮಾಡಲು ನೀವು ಇನೊ್ನಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. 6

ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗುವುದನಾ್ನಗಲಿ
ನನ್ನ ಕುಟಂಬವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದಳು.

7 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ,
“ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವನನು್ನ
ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು; ಅವನ
ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟನು. 8 ಈಗ ಇನೊ್ನಂದು
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮಗೆ ಸರಿತೋಚುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಆ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರದೊಡನೆ
ಬರೆಯಿಸಿ, ರಾಜನ ಉಂಗುರದಿಂದ ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತರಿ. ರಾಜ
ಮುದೆ್ರಯುಳ್ಳ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಯೂ ರದಾ್ದಗಕೂಡದು” ಎಂದನು.

9 ಕೂಡಲೇ ರಾಜಲೇಖಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮೊದೆರ್ಕೈ
ಹೇಳಿದಂತೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂಸಾ್ಥನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ
ತನಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಜನನಾಯಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಯಾ
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ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಾದ ಸೀವಾನ್ ಮಾಸದ
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಲಾಯಿತು. 10 ರಾಜನ
ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದೆರ್ಕೈ ರಾಜಶಾಸನವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತಸಿ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಬೆಳೆಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

11 ಆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ: “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು ಅವರಿಗೆ
ಹಕಿ್ಕದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು, ಆಸಿ್ತ ಅಪಹರಿಸಲು ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ
ಎದುರಿಸಿ, ಕೊಂದು ನಾಶಮಾಡುವ ಹಕು್ಕ ಅವರಿಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ತಮ್ಮನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ
ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವ ಹಕಿ್ಕದೆ.”

12 ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ
ಅದಾರ್ ಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
13 ಈ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ದೇಶದ ಶಾಸನವಾಯಿತು. ಇದನು್ನ ರಾಜ್ಯದ
ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಲು ಆಜ್ಞೆ
ಹೊರಡಿತೊ್ತೕ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲಯೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಎದುರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ತಯಾರಿರಬೇಕೆಂದು ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ. 14 ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಲು ಅರಸನು ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರನು್ನ ಅವಸರಪಡಿಸಿದನು.
ಶೂಷನ್ ನಗರದಲೂ್ಲ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

15 ರಾಜಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹೊರಟಾಗ, ಅರಸನು ಕೊಟ್ಟ
ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ನೀಲಿ ಮತು್ತ
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿತು್ತ. ತಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ನೇರಳೇ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡಾ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದವು.
ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವಿತು್ತ.
ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದರು. 16 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ದಿನ
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಆನಂದ ಮತು್ತ ಹಷರ್ದ ದಿನವಾಗಿತು್ತ.

17 ರಾಜನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ರಾಜಶಾಸನವು
ತಲಪಿತೋ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದದಿಂದ
ನಲಿದಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ದಿವಸವಾಗಿತು್ತ.
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಔತಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತಾವಲಂಭಿಗಳಾದರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮಾಡಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಜಯ

ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಅದಾರ್ ಮಾಸದ
ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈರಿಗಳು
ರಾಜಾಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಆ ದಿವಸಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತರುವಾಗ
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯು ಬದಲಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತ
ಬಲಾಢ್ಯರಾದರು. 2 ರಾಜನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬರುವ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು. ಇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬಿದು್ದ ಹೊಡೆದಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ಸಾಲಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 3 ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ನೆರವಾದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು. 4

ಮೊದೆರ್ಕೈ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ್ದರು.
ದಿನೇದಿನೇ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದನು.

5 ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದರು; ತಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ
ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 6 ರಾಜಧಾನಿಯಾದ
ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಐನೂರು ಮಂದಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಹತಿಸಿದರು. 7 ಅವರು ಹತಿಸಿದವರಾರೆಂದರೆ: ಪಷರ್ಂದಾತ,
ದಲೊ್ಫೕನ್, ಅಸಾ್ಪತ, 8 ಪೋರಾತ, ಅದಲ್ಯ, ಅರೀದಾತ, 9

ಪಮರ್ಷ್ಟ, ಅರೀಸೈ, ಅರಿದೈ ಮತು್ತ ವೈಜಾತ. 10 ಇವರು
ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಮಾನನು
ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶತು್ರವೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಹತಿಸಿದು್ದ ಮಾತ್ರವೇ, ಹೊರತು ಅವರ
ಸೊತು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ದಿವಸ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಎಂದು
ಅರಸನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಮತು್ತ ರಾಣಿಯಾದ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, “ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿಸಿ ಐನೂರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕು? ನನಗೆ ಹೇಳು.
ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, “ಅರಸನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲಿ್ಲ ನಾಳೆಯೂ
ಶೂಷನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಲಿ ಮತು್ತ
ಹಾಮಾನನ ಆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲು್ಲಕಂಬದಲಿ್ಲ
ನೇತಾಡಿಸಲಿ” ಅಂದಳು.

14 ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಸನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು
ಇನೊ್ನಂದು ದಿವಸ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಮತು್ತ ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಿದರು. 15 ಶೂಷನ್
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಾರ್ ಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆ ದಿವಸ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹತಿಸಿದರೆ ಹೊರತು, ಅವರ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

16 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇತರ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಾವು ಬಲಹೊಂದುವಂತೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದು್ದ ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಒಟು್ಟ
ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಹತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 17 ಅದಾರ್ ಮಾಸದ
ಹದಿಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಈ ಕಾಯರ್ವು ನಡೆಯಿತು.
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ
ದಿವಸವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬ
18 ಅದಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೇ ಮತು್ತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಶೂಷನ್ ನಗರದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿವಸವನು್ನ ಅವರು ಸಂತಸದ
ಹಬ್ಬವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. 19 ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸವನು್ನ
ಪೂರಿಮ್ ದಿವಸವನಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸವು
ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬ. ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಔತಣಮಾಡಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

20 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಬರೆದಿಟು್ಟ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
ದೂರ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಪತ್ರ
ಬರೆಯಿಸಿದನು. 21 ಅದರಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತೀ
ವಷರ್ ಅದಾರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಮತು್ತ ಹದಿನೈದನೇ
ದಿವಸಗಳನು್ನ ಪೂರಿಮ್ ದಿವಸಗಳನಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬದಾಗಿ
ಆದೇಶ ನೀಡಿದನು. 22 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದರು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕದ
ಬದಲಾಗಿ ಸಂತಸವು ಒದಗಿಬಂತು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವರ
ರೋಧನವು ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿ್ಟತು. ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಿದನು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿದನು.

23 ಮೊದೆರ್ಕೈ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಉತ್ಸವವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಷಿರ್ಕೋತ್ಸವವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

24 ಅಗಾನನ ವಂಶದವನಾದ ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನಾದ
ಹಾಮಾನನು ಸಮಸ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶತು್ರವಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಲು ಆತನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ
ಹಂಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೂಡಿದನು; ಮತು್ತ ಆ ನಿಧಿರ್ಷ್ಟ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಚೀಟು ಹಾಕಿದನು. ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ “ಪೂರ್”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಆ ಹಬ್ಬವು “ಪೂರೀಮ್” ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 25 ಹಾಮಾನನ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ
ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ರಾಜನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ
ಮರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಹಾಮಾನನೂ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

26 ಚೀಟು ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ, “ಪೂರಿಮ್” ಎಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ “ಪೂರಿಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಮೊದೆರ್ಕೈ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪತ್ರದ
ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಈ ಎರಡು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ಕ್ರಮವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. 28

ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗಾಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರು ಈ ಹಬ್ಬದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ
ಗೋತ್ರಗಳವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ಈ
ದಿನಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
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ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಇಂದಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಾ್ತರೆ.

29 ಹಾಗೆ, ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗಳಾದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದಿಯಾದ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಈ ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬದ ಬಗೆ್ಗ ಒಂದು
ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಜನರು ಅವರ ಎರಡನೆಯ
ಪತ್ರವನು್ನ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ರಾಜಮುದೆ್ರಯೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 30 ಅರಸನ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆಲಾ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಆ ಹಬ್ಬವು
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದನು. 31 ಮತು್ತ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ
ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ ಎಂದೂ
ಬರೆದಿದ್ದನು. ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಯಾವ ದಿನ ಆಚರಿಸಬೇಕು
ಎಂಬುದನೂ್ನ ನಮೂದಿಸಿದನು. ಈ ಎರಡು ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳನು್ನ
ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನಗಳವರಿಗೂ ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಲು
ಯೆಹೂದಿಯಾದ ಮೊದೆರ್ಕೈಯೂ ರಾಣಿ ಎಸೆ್ತೕರಳೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಗೋಳಾಡುವಂತೆ ಈ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಮಾಡುವರು. 32 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಈ ಆಜ್ಞೆಯು
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದು್ದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದು್ದ

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತದನು. ಅವನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೂ
ದೂರದ ಕರಾವಳಿಯ ನಗರವಾಸಿಗಳೂ, ತೆರಿಗೆಯನು್ನ

ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯಿತು. 2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ಅರಸನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಮೇದ್ಯ, ಪಶಿರ್ಯ ಅರಸರ
ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ; ಮೊದೆರ್ಕೈ
ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ
ಅರಸನು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕಿ್ತಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 3

ಅರಸನ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದಿಯಾದ ಮೊದೆರ್ಕೈಯೇ
ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೇ
ಸಾ್ಥನವಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಅವನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ತನ್ನ
ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ (ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ) ಮೊದೆರ್ಕೈ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪ್ರಯಾಸಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರು; ಮೊದೆರ್ಕೈ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ತಂದನು.
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ಯೋಬನು

ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಯೋಬನು

ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು.
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು;
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ

ಯಥಾಥರ್ವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 2 ಯೋಬನಿಗೆ ಏಳು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮೂರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. 3 ಯೋಬನಿಗೆ
ಏಳು ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಎತು್ತಗಳೂ ಮತು್ತ ಐನೂರು ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸೇವಕರಿದ್ದರು. ಪೂವರ್ ದೇಶದವರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಯೋಬನು ಮಹಾ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು.

4 ಯೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ಔತಣಕೂಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಏಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಆ
ಔತಣಕೂಟಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಹ
ಆಹಾ್ವನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔತಣಕೂಟದ ದಿನಗಳು
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾಕೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಪಾಪಮಾಡಿರಬಹುದು”
ಎಂಬುದು ಯೋಬನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತು್ತ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಪಾಪಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಯೋಬನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

6 ದೇವದೂತರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ದಿನ
ಬಂದಿತು. ಆಗ ಸೈತಾನನು ಸಹ ಆ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. 7

ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೋಬನ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆಯಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯಥಾಥರ್ವಂತನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈತಾನನು, “ಹೌದು! ಯೋಬನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾರಣವೊಂದಿದೆ! 10 ನೀನು
ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಅವನ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಸಫಲಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತು್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತದೆ. 11 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡು. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವನು” ಎಂದು ಉತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಯೋಬನ ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ
ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡು. ಆದರೆ ಅವನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ
ನೋವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಯೋಬನಿಗಾದ ಸವರ್ನಾಶ
13 ಒಂದು ದಿನ, ಯೋಬನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ

ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 14 ಆಗ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಎತು್ತಗಳು ಉಳುತಿ್ತದ್ದವು; ಕತೆ್ತಗಳು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 15 ಆದರೆ ಶೆಬ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು;
ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ಸೇವಕನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು
ಬಂದು ಯೋಬನಿಗೆ, “ಆಕಾಶದಿಂದ ಸಿಡಿಲೊಡೆದು ನಿನ್ನ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿತು.
ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆ ಸೇವಕನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನು
ಬಂದು ಯೋಬನಿಗೆ, “ಕಸಿ್ದೕಯರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಂದು,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿ, ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು! ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.
ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕನು ಬಂದು ಯೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುತಾ್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 19 ಆಗ ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ
ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯು ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದಿ್ದತು; ಅವರೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. ನಾನೊಬ್ಬನು
ಮಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು! ಇದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುತಾ್ತ,

21 “ನಾನು ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಜನಿಸಿದಾಗ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದನು;

ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಾಗಲೂ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು,
ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಆತನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
22 ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಯೋಬನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ;

ದೇವರನೂ್ನ ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೋಬನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಮತೊ್ತಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು
ದೇವದೂತರು ಬಂದರು. ಸೈತಾನನು ಸಹ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. 2

ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ಅಲೆದಾಡುತಾ್ತ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೋಬನನು್ನ
ಗಮನಿಸಿದೆಯಾ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವನಂತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಯಥಾಥರ್ವಂತನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಅವನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವಂತೆ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಇನೂ್ನ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈತಾನನು, “ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್! ಎಂಬಂತೆ ಮನುಷ್ಯನು
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ
ಕೊಡುವನು. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಮಾಂಸವನೂ್ನ
ಮೂಳೆಗಳನೂ್ನ ಹೊಡೆ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಯೋಬನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಅವನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಬೇಡ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

7 ಆಗ, ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಯೋಬನಿಗೆ ಬಾಧಿಸುವ ಕುರುಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. ಯೋಬನ
ದೇಹದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪಾದದಿಂದಿಡಿದು ತಲೆಯ
ಮೇಲಾ್ಭಗದವರೆಗೂ ಬಾಧಿಸುವ ಕುರುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 8

ಯೋಬನು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕುರುಗಳನು್ನ
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ಮಡಕೆಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಕೆರೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಯೋಬನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವೆಯೋ? ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಸಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

10 ಯೋಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನೀನು ಮೂಖರ್ಳಂತೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವೆ! ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಾಗ ನಾವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವಾಗ
ನಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಈ
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ಯೋಬನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೇವರ
ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಮಾತನು್ನ ಆಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೋಬನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
11 ಯೋಬನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಯಾರೆಂದರೆ: ತೇಮಾನಿನ

ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹದ ಬಿಲ್ದದನು ಮತು್ತ ನಾಮಾಥದ ಚೋಫರನು.
ಯೋಬನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು
ಕೇಳಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅನುತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ ಸಂತೈಸಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 12 ಆದರೆ ಆ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಬಹು
ದೂರದಿಂದ ಯೋಬನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವನ ಗುರುತೇ
ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದರು; ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಮಣ್ಣನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿ ತಮ್ಮ
ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಬಳಿಕ ಆ ಮೂವರು
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಏಳುದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಯೋಬನೊಂದಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೋಬನು ವಿಪರೀತ ನೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ
ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೋಬನು ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನು್ನ ಶಪಿಸುವನು

ಬಳಿಕ ಯೋಬನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ
ಶಪಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಹಾಳಾಗಲಿ,
3 ‘ಗಂಡು ಮಗುವು ಗಭರ್ಧರಿಸಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆ

ರಾತಿ್ರಯು ನಾಶವಾಗಲಿ.
4 ಆ ದಿನವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಲಿ.
ಆ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದ ದೇವರು ಯೋಚಿಸದಿರಲಿ.
ಆ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗದಿರಲಿ.

5 ಆ ದಿನವನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಮರಣದ ನೆರಳೂ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಆ ದಿನವನು್ನ ಮೋಡವು ಕವಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದ ಹಗಲನು್ನ ಗ್ರಹಣಗಳು ಭಯಪಡಿಸಲಿ.

6 ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ಆ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಆ ರಾತಿ್ರಯು ವಷರ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವೆಂದು

ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ;
ಅದು ಯಾವ ತಿಂಗಳುಗಳಲೂ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ.

7 ಆ ರಾತಿ್ರಯು ಬಂಜೆಯಾಗಲಿ;
ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳದಿರಲಿ.

8 ಲಿವಾ್ಯತಾನನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವ
ಮಾಂತಿ್ರಕರು

ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಶಪಿಸಲಿ.
9 ಆ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕತ್ತಲಾಗಲಿ.
ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ

ಹೊಂದದಿರಲಿ.
ಅದು ಸೂಯೋರ್ದಯದ ಕಿರಣಗಳನು್ನ ನೋಡದಿರಲಿ.

10 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಾ್ವರವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
11 ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗಲೇ ಯಾಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ?
ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ನಾನೇಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ?

12 ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?
ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು ನನಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?

13 ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.

14 ಭೂರಾಜರೊಂದಿಗೂ ಮಂತಿ್ರಗಳೊಂದಿಗೂ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈಗ
ಹಾಳುಬಿದಿ್ದವೆ.

15 ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ

ಅಧಿಪತಿಗಳೊಡನೆ ನಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
16 ನಾನು ಮಗುವಾಗಿ ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ ಸತು್ತ ನೆಲದಲಿ್ಲ

ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿನಂತೆ
ನಾನಿರಬೇಕಿತು್ತ.

17 ದುಷ್ಟರು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ಕೇಡುಮಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.

ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18 ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಸಹ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರುವರು;
ಅವರ ಒಡೆಯನ ಧ್ವನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

19 ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ;
ಆಳು, ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

20 “ಬಹು ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವವನು ಯಾಕೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು?

ಮನನೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?
21 ಅವನು ಸಾಯಲು ಬಯಸಿದರೂ ಸಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೂಳಿಟಿ್ಟರುವ ಭಂಡಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ವ್ಯಥೆಯುಳ್ಳವನು ಸಾವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವನು.

22 ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವರು;
ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಗುವರು.

23 ದೇವರು ಯಾರ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತಾ್ತನೊ,
ಯಾರ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಾ್ತನೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ

ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ?

24 ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಟು್ಟಸಿರೇ ನನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ನರಾಳಾಟವು ಜಲಧಾರೆಯಂತಿದೆ.

25 ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ನಾನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನೊ ಅದು ನನಗೆ

ಸಂಭವಿಸಿದೆ!
26 ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ, ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ನನಗೆ

ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ;
ನನಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟವೊಂದೇ!”

ಎಲೀಫಜನ ವಾದ

ಆಗ ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು:
2 “ಒಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದರೆ ನಿನಗೆ

ಬೇಸರವಾಗುವುದೇ?
ಸುಮ್ಮನಿರಲು ನನಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

3 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವೆ.
ನೀನು ಬಲಹೀನನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;

4 ಎಡವಿಬಿದ್ದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿರುವೆ;
ಬಲಹೀನವಾದ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹದಿಂದ

ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
5 ಈಗಲಾದರೋ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಬಂದಿದೆ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿರಾಶನಾಗಿರುವೆ.

ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಬಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿರುವೆ.

6 ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿ.

7 ಯೋಬನೇ, ಆಲೋಚಿಸು: ಎಂದಾದರೂ ನಿರಪರಾಧಿಯು
ನಾಶವಾಗಿರುವನೇ?

ಎಂದಾದರೂ ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ನಾಶವಾಗಿರುವರೇ?
8 ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತೆ, ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೇಡನು್ನ

ಬಿತು್ತವವರು
ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವರು.

9 ದೇವರ ಉಸಿರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ;
ಆತನ ಕೋಪದ ಗಾಳಿಯು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ.

10 ದುಷ್ಟರು ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುತಾ್ತ ಗುರುಗುಟು್ಟವರು.
ಆದರೆ ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ, ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕುವನು.

11 ದುಷ್ಟರು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದ ಸಿಂಹಗಳಂತಿದು್ದ ಸಾಯುವರು;
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚದರಿಹೋಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.

12 “ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು;
ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗುಸುಗುಸು ಸದಾ್ದಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು.

13 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರ ಹತು್ತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ರಾತಿ್ರಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ

14 ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಡುಗುವಷು್ಟ
ಭಯಂಕರವಾದ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು.

15 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಸಿರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಸುಳಿಯಲು
ಮೈಯೆಲಾ್ಲ ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿತು.

16 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆತ್ಮ
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ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು;
ಅದು ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು.

17 ಅದೇನೆಂದರೆ: ‘ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತನಾದ
ಮನುಷ್ಯನಿರುವನೇ?

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನೇ?
18 ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು.

19 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು;

ಮನುಷ್ಯರು ಮಣಿ್ಣನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಈ ಮಣಿ್ಣನ ಮನೆಗಳ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲವೆ.
ಅವರು ಹುಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವರು!

20 ಸೂಯೋರ್ದಯ ಮತು್ತ ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ
ಅವರು ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವರು.

ಅವರು ಸತು್ತ ನಿತ್ಯ ನಾಶವಾಗುವುದನು್ನ ಯಾರೂ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

21 ಅವರ ಗುಡಾರಗಳ ಹಗ್ಗಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು,
ಅವರು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.’”

“ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನಿನಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುವವರಿಲ್ಲ;

ದೇವದೂತರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ?
2 ಮೂಢನ ಕೋಪವು ಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು.
ಮೂಖರ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು.

3 ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತರುವ ಮೂಖರ್ನನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಮನೆಯು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಯಿತು.

4 ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವಂಥವರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ

ಇರಲಿಲ್ಲ.
5 ಹಸಿದಿರುವವರು ಆ ಮೂಖರ್ನ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಬೇಲಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಸಹ

ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.
ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವರು ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು.

6 ವಿಪತಾ್ಕಲಗಳು ಬರುವುದು ಧೂಳಿನಿಂದಲ್ಲ;
ಕೇಡು ಬೆಳೆಯುವುದು ನೆಲದಿಂದಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕೇಡುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದೂ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಿಡಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹಾರುವುದೂ ಸಹಜ.

8 ಯೋಬನೇ, ನಾನೇನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ,
ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಆತನಿಗೆ

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
9 ದೇವರ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಯ.
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಅಸಂಖಾ್ಯತ.

10 ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

11 ದೇವರು ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ
ಏರಿಸುವನು.

ವ್ಯಥೆಯಿಂದಿರುವವರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
12 ದೇವರು ಯುಕಿ್ತವಂತರ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿ
ಭಂಗಪಡಿಸುವನು.

13 ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲೆ್ಲೕ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು;

ಮೋಸಗಾರರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವನು.
14 ಯುಕಿ್ತವಂತರು ಹಗಲಿನಲೂ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು;
ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.

15 ದೇವರು ಬಡವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ನಿಂದನೆಯಿಂದಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡುವನು.

16 ಹೀಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಅನಾ್ಯಯವು ತನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.

17 “ಇಗೋ ದೇವರು ಯಾವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವನೇ
ಭಾಗ್ಯವಂತನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ ದೂರು
ಹೇಳಬೇಡ.”

18 ಗಾಯ ಮಾಡುವವನೂ ಗಾಯ ಕಟು್ಟವವನೂ ಆತನೇ.
ಆತನು ಗಾಯಮಾಡಿದರೂ ಆತನ ಕೈಗಳೇ ವಾಸಿಮಾಡುತ್ತವೆ.

19 ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರು ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು;
ಹೌದು, ಏಳನೆಯ ಆಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡಾಗದು.

20 ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದಲೂ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು.

21 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
ನಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!

22 ನಾಶನಕೂ್ಕ ಬರಗಾಲಕೂ್ಕ ನೀನು ನಗುವೆ.
ನೀನು ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!

23 ನೀನು ಹೊಲದ ಕಲು್ಲಗಳೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ;

ಕಾಡುಮೃಗಗಳೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುತ್ತವೆ.
24 ನಿನ್ನ ಗುಡಾರವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು

ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಾಗ ಯಾವುದೂ

ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25 ನೀನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.
ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಹುಲಿ್ಲನ ಗರಿಗಳಷಿ್ಟರುವರು.

26 ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಬಲಿಯುವ ಗೋಧಿಯಂತೆ
ನೀನಿರುವೆ.

ಹೌದು, ನೀನು ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ.
27 “ಯೋಬನೇ, ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಅವು

ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಹ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.”

ಯೋಬನ ವಾದ

ಆಗ ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು:
“ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ತೂಕಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲಿಡುವುದಕೂ್ಕ

ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ,
3 ನನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ನೀನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ!
ನನ್ನ ದುಃಖವು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಭಾರವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತವೆ.

4 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಬಾಣಗಳು ನನಗೆ ನಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಅವುಗಳ ವಿಷವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದೆ.
ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟವೆ.
5 ಕಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅರಚುವುದೇ?
ಎತಿ್ತಗೆ ಆಹಾರವಿದ್ದರೆ ಕೂಗುವುದೇ?

6 ಊಟವನು್ನ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ತಿನು್ನವರೇ?
ಮೊಟೆ್ಟಯ ಲೋಳೆಗೆ ರುಚಿಯಿದೆಯೇ?

7 ಇಂಥಾ ಊಟವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ;
ನಾನು ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಾರೆ.

8 “ಅಯೊ್ಯೕ! ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ನನಗೆ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
9 ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಲು ದೇವರು ಇಚಿ್ಫಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ!

10 ಆಗ ನನಗೆ ಆದರಣೆಯಾಗುವುದು.
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಯಾತನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆನು;
ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಾತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅವಿಧೇಯನಾಗಲೇ

ಇಲ್ಲ.
11 “ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ; ಬದುಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೇನಾಗುವುದೋ ತಿಳಿಯದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು

ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇಕೇ?
12 ನಾನು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಲ್ಲ.
ನನ್ನ ದೇಹವು ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.

13 ಈಗ ನನಗೇ ಸಹಾಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
ಸಹಾಯಮಾಡವವರೂ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14 “ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವನಿಗೆ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ದಯೆತೋರಬೇಕು;
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ

ವಿಮುಖನಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಬೇಕು.

15 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ ಹರಿಯುವ,

ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ ಹರಿಯದಿರುವ
ತೊರೆಗಳಂತೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16 ಮಂಜಿನಿಂದಲೂ ಕರಗುವ ಹಿಮದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ
ತೊರೆಗಳಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.

17 ಆದರೆ ಆ ತೊರೆಗಳು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಹರಿಯದೆ
ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಕಾವಿಗೆ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತದೆ; ತೊರೆಗಳು
ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ.

18 ವತರ್ಕರ ತಂಡಗಳು ಅವುಗಳ ದಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಅಲೆಯುತಾ್ತ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಕಾಣದಂತಾಗುವರು.

19 ತೇಮದ ವತರ್ಕರ ತಂಡಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ನೋಡುವರು.
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ಶೆಬದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೋಡುವರು.
20 ನೀರು ಸಿಗುವುದೆಂದು ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು.

21 ನೀವು ಸಹ ಆ ತೊರೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

22 ‘ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ’ ಎಂದಾಗಲಿ
‘ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಇಂಥವನಿಗೆ

ಲಂಚಕೊಡಿ’ ಎಂದಾಗಲಿ
ನಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

23 ‘ಶತು್ರವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ.
ವೈರಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದಾಗಲಿ

ನಾನೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
24 “ಈಗ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ;
ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರುವೆನು.

25 ಯಥಾಥಾರ್ವಾದ ನುಡಿಗಳು ಶಕಿ್ತಯುತವಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳು ಏನನೂ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26 ನನ್ನನು್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?
ಇನೂ್ನ ಕಟುವಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?

27 ಹೌದು, ನೀವು ಚೀಟುಹಾಕಿ ಅನಾಥರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
28 ಆದರೆ ಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

29 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ,
ಅನಾ್ಯಯಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಡಿ.

ಹೌದು, ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಯೋಚಿಸಿರಿ. ನಾನೇನೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
30 ನಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು ನನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ.
“ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಯಾಸದ
ಕೆಲಸವಿದೆ.

ಅವನ ಜೀವನವು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದವನ ಜೀವನದಂತಿದೆ.
2 ಮನುಷ್ಯನು ಉರಿಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿದ ಮೇಲೆ
ತಂಪಾದ ನೆರಳನು್ನ ಬಯಸುವ ಗುಲಾಮನಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ್ಯನು, ದಿನದ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತರುವ

ಕೂಲಿಯವನಂತಿದಾ್ದನೆ.
3 ಜಿಗುಪೆ್ಸಯ ತಿಂಗಳುಗಳನೂ್ನ ಸಂಕಟದ ರಾತಿ್ರಗಳನೂ್ನ
ನನಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ,
‘ಯಾವಾಗ ಏಳುವೆನೋ’ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ರಾತಿ್ರಯು ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಹೋಗುವುದು;
ಸೂಯೋರ್ದಯದವರೆಗೂ ಹೊರಳಾಡುವೆನು.

5 ನನ್ನ ದೇಹವು ಹುಳಗಳಿಂದಲೂ ಧೂಳಿನಿಂದಲೂ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಬಿರಿದುಹೋಗಿ ಕೀವು ಸೋರುತಿ್ತರುವ
ಕುರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.

6 “ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮಗ್ಗದ ಲಾಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ
ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.
7 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಉಸಿರೆಂಬುದನು್ನ

ನೆನಸಿಕೋ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಸುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ

ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆನು.
9 ಮೋಡವು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣದೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟವನು

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಥಳವು ಅವನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು
ಮಾತಾಡುವೆನು!

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ!
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ದೂರು

ಹೇಳುವೆನು.
12 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವುದೇಕೆ?
ನಾನೇನು ಸಮುದ್ರವೇ? ಭಯಂಕರವಾದ ಸಮುದ್ರ ಪಾ್ರಣಿಯೇ?

13 ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಮಂಚವು ನನಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನೂ್ನ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ

ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು
ನಾನು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ,

14 ನೀನು ಕನಸುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವೆ;

ದಶರ್ನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವೆ.
15 ನಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು.

16 ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!
ನನ್ನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ!

17 ದೇವರೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು?
ನೀನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

18 ನೀನು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇಕೆ?
ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆಯಲೂ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇಕೆ?

19 ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿರುಗಿಸದೆ ಇರುವೆ?

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲವಾದರೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನೇ,
ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನಾಯಿತು?

ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ?
ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಯಾದೆನೇ?

21 ನೀನು ನನ್ನ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಬಾರದೇಕೆ?
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರದೇಕೆ?

ನಾನು ಬೇಗನೆ ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವೆನು.
ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ

ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವೆನು.”

ಬಿಲ್ದದನ ವಾದ

ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು:
2 “ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವೆ?
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿವೆ.

3 ದೇವರು ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವನೇ?
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಮಾಡುವನೇ?

4 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಿತು.
5 ಯೋಬನೇ, ಈಗಲಾದರೋ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು,
ಕರುಣೆತೋರುವಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು.

6 ನೀನು ಶುದ್ಧನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಆತನು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಿನಗೆ ಮತೆ್ತ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.

7 ಆಗ, ನೀನು ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದೆ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ತೋರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವು ಬಹು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವುದು.

8 “ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ.

9 ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ನಿನೆ್ನ ಹುಟಿ್ಟದವರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕವಷೆ್ಟೕ.

10 ಅವರು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವರು;
ತಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.

11 “ಜಂಬುಗಿಡವು ಜವುಗುಮಣಿ್ಣಲ್ಲದೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದೇ?

ಜವುಗುಸಸ್ಯವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದೇ?
12 ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದರೆ ಅವು ಸಹ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವು ತುಂಬ ಎಳೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗದು.
13 ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯುವವನು ಆ ಜವುಗು ಸಸ್ಯಗಳಂತೆಯೇ

ಇರುವನು.
ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯುವವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

14 ಅವನ ಭರವಸೆಯು ಬಹು ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವುದು.
ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವನು.

15 ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯನು್ನ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಆದರೆ ಬಲೆಯು ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದು.

ಅವನು ಜೇಡರಬಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು,
ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಅವನು ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರನೂ್ನ ಬಿಸಿಲನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.

ಆ ಬಳಿ್ಳಯ ಕವಲುಗಳು ತೋಟದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
17 ಅದು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ

ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು
ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ ನೋಡುವುದು.

18 ಆದರೆ ಆ ತೋಟವು,
‘ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೊದಲು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಯೋಬನು 6:20 362 ಯೋಬನು 8:18
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19 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಳಿ್ಳ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂತೋಷವೆಲಾ್ಲ ಅಷೆ್ಟೕ.
ಬಳಿಕ ಆ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಇತರ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

20 ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಯನೂ್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 ದೇವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ನಗೆಯಿಂದಲೂ
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸುವನು.

22 ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಅವಮಾನ
ಮಾಡುವನು;

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.”

ಯೋಬನ ವಾದ

ಬಳಿಕ ಯೋಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ಹೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ!
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
3 ಒಬ್ಬನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಬಯಸಿದರೆ,
ದೇವರ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ

ಕೊಡಲಾರನು.
4 ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅಗಾಧವಾದದು್ದ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಮಹತ್ವವಾದದು್ದ; ಯಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜಯಗಳಿಸಲಾರನು.
5 ದೇವರು ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸರಿಸಿ

ಕೋಪದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುವನು.
6 ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಕದಲಿಸುವನು;
ಅದರ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವನು.

7 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗದು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸದಂತೆ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ
ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಬಲ್ಲನು.

8 ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಆತನು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯಬಲ್ಲನು.
9 “ಆತನೇ ಬೇರ್, ಒರೈಯನ್ ಮತು್ತ ಪೆ್ಲೖಯಡ್್ಸ ಎಂಬ

ನಕ್ಷತ್ರಸಮೂಹಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರವೂ್ಯಹಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.

10 ಗ್ರಹಿಸಲಶಕ್ಯವಾದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಮಾಡುವನು.

11 ದೇವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋದರೂ ನನಗೆ
ಕಾಣಿಸದು;

ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
12 ದೇವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು

ಯಾರು?
‘ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ’ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವವರು

ಯಾರು?
13 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ರಹಬನ ಸಹಾಯಕರು ಸಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಭಯದಿಂದ

ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
14 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲಾರೆ.
ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವೆ.

15 ಯೋಬನಾದ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೆ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲಾರೆ.

ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವಂತೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

16 ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ಆತನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ

ಈಗ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ.

17 ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವನು;

ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಗಾಯಮಾಡುವನು.
18 ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಿಡುವು ನೀಡದೆ
ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

19 ಆತನನು್ನ ಸೋಲಿಸೋಣವೆಂದರೆ
ಆತನೇ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ;

ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣವೆಂದರೆ
ಆತನನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವವನು ಯಾರು?

20 ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ
ಖಂಡಿಸುವುದು;

ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ
ದೋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು.

21 ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ತುಚಿ್ಫೕಕರಿಸುವೆನು.
22 ‘ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಪರಾಧಿಗಳನೂ್ನ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನೂ್ನ

ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ’
ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ.

23 ಪಕ್ಕನೆ ಆಪತಿ್ತಗೊಳಗಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿಯು ಸತ್ತರೆ, ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ನಗುವನೇ?

24 ದುಷ್ಟನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ದೇವರು
ಅದನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಮಾಡುವನೇ?

ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದನು್ನ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇನಾ್ಯರು ಮಾಡಿದರು?
25 “ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಓಟಗಾರನಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತವೆ.
ಸುಖವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಹಾರಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

26 ಜಂಬುಗಿಡದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೋಣಿಗಳಂತೆಯೂ
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಲು ಹಾರಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ನನ್ನ ದಿನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

27 “ನಾನು ದೂರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆತು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು

ನಗುವೆನೆಂದರೆ,
28 ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಭಯಗೊಂಡಿರುವೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

29 ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ ತೀಪಾರ್ಗಿದೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನಾನೇಕೆ ವ್ಯಥರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ?

30 ನಾನು ಹಿಮದಿಂದ ಸಾ್ನನಮಾಡಿದರೂ
ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ

31 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ಗುಂಡಿಗೆ ತಳಿ್ಳ
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೇ ನಾನು ಅಸಹ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.

32 ದೇವರು ನನ್ನಂಥ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ; ನಾನು ಆತನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಲಾರೆ.

ನಾವು ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂಧಿಸಲಾರೆವು.
33 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿದ್ದರೆ, ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮೇಲೆ

ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. (ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.)

34 ದೇವರ ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.

ಆಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
35 ಆಗ ನಾನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.”

ಯೋಬನು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:
“ನನ್ನ ಜೀವಿತವೇ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯ ಬಿಚಿ್ಚ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು;

ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವೆನು.
2 ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ‘ನನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸದೆ ಹೇಳು!

ನಾನೇನು ತಪು್ಪಮಾಡಿರುವೆ?
ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ದೂರುಗಳೇನು?

3 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ?
ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ?

4 ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆಯೋ?
ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡುವಂತೆ ನೀನು ನೋಡುವಿಯೋ?

5 ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮಂತೆ ಕೊಂಚವಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವಷರ್ಗಳಂತೆ ಕೊಂಚವಲ್ಲ.

6 ನೀನು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ನೋಡುವೆ;
ನನ್ನ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಅವಸರದಿಂದ ಹುಡುಕುವೆ.

7 ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರರು!

8 ನನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೂ್ದ ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ರೂಪಿಸಿದೂ್ದ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳೇ.
ಈಗ ಮನಸು್ಸ ಬೇರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ!
9 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ

ಎಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ.
ಈಗ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳನಾ್ನಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?

10 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಾಲಿನಂತೆ ಸುರಿದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
ಬೆಣೆ್ಣ ಮಾಡುವವನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಡೆದು ಮಾಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ.

11 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ನರಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಣೆದು
ಮಾಂಸಚಮರ್ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.

12 ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ದಯೆತೋರಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ.

13 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಇದನೆ್ನೕ;
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೂ್ದ ಇದನೆ್ನೕ.
ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇದೇ ಇತೆ್ತಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ:

14 ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುವೆ;
ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆ.
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15 ನಾನು ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ?

ನಾನು ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಯಾಗಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ

ಅವಮಾನದಿಂದ
ನನ್ನ ತಲೆಯೆತ್ತಲಾರೆ.

16 ನಾನು ತಲೆಯೆತಿ್ತದರೆ
ನೀನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸುವೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವರು.

ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗುವುದು.
ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊಸ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ತರುವೆ.

18 ದೇವರೇ, ನಾನು ಜನಿಸಲು ನೀನೇಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟೆ್ಟ?
ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು

ಸತು್ತಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.
19 ಎಂದೂ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ನಾನಿರಬೇಕಿತು್ತ.
ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಗೆ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.
20 ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!

21 ಯಾರೂ ಮರಳಿ ಬರಲಾಗದಂಥ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಮರಣಾಂಧಕಾರದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ

ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ನನಗಿರುವ ಅಲ್ಪಕಾಲವನು್ನ ಆನಂದಿಸಲು
ಅವಕಾಶಕೊಡು.

22 ಆ ಸ್ಥಳವು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಾಂಧಕಾರದಿಂದಲೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ.

ಅಲಿ್ಲನ ಬೆಳಕು ಸಹ ಕತ್ತಲೆಯೇ!’”

ಚೋಫರನ ವಾದ

ಆಗ ನಾಮಾಥ ದೇಶದ ಚೋಫರನು ಯೋಬನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ಮಾತುಗಳ ಈ ಪ್ರವಾಹಕೆ್ಕ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು
ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು!

ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಯೋಬನನು್ನ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ? ಇಲ್ಲ!

3 ಯೋಬನೇ, ಅಥರ್ರಹಿತವಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಾ?

ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ
ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?

4 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ,
‘ನನ್ನ ವಾದಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
5 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.

6 ಆತನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ
ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಲೇಸು.
ದೇವರು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

7 “ನೀನು ದೇವರ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲಯಾ?
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲಯಾ?
8 ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಆಕಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ; ಅದನು್ನ

ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಮೃತು್ಯಲೋಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ.
9 ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ;
ಸಮುದ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಗಲವಾಗಿದೆ.

10 “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದಾದರೆ

ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವರು ಯಾರು?
11 ಅಯೋಗ್ಯರು ಯಾರೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಗಮನಿಸುವನು.

12 ಕಾಡುಕತೆ್ತಯು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹೇಗೆ ಹೆರಲಾರದೋ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದಡ್ಡನು ಎಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಾರನು.

13 ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ.

14 ನೀನು ಪಾಪವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ದೂರಮಾಡು.

ದುಷ್ಟತನವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸದಿರಲಿ.
15 ಆಗ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಲೆಯೆತು್ತವೆ;
ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆ.

16 ಯೋಬನೇ, ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆ;
ಹರಿದುಹೋದ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
17 ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ

ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ತಾಸುಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯ

ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
18 ಯೋಬನೇ, ನಿನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ

ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವೆ.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುತಾ್ತ ನಿನಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
19 ಆಗ ನೀನು ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ; ಯಾರೂ ನಿನಗೆ

ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ
ತಮ್ಮ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.”

ಯೋಬನ ವಾದ

ಆಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಚೋಫರನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ನೀವು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವು ಸಾಯುವಾಗ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮೊ್ಮಡನೆಯೇ ಸಾಯುವುದು.
3 ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಂತೆಯೇ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನಾಗಿರುವೆ.

ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು.

4 “ಈಗ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ಹೌದು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ಆತನು ನನಗೆ

ಉತ್ತರಿಸುವನು.
ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

5 ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಲ್ಲದವರು ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವ
ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು;

ಜಾರಿಬಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವರು.
6 ಕಳ್ಳರ ಗುಡಾರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ;
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತ
ದೇವರನು್ನ ರೇಗಿಸುವವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದಾ್ದರೆ.

7 “ಆದರೆ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಅವು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಅವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.

8 ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡು, ಅದು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ.

9 ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದಾತನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು
ಈ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಗೊತು್ತ.

10 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಯ ಜೀವವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಆತ್ಮವೂ

ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ.
11 ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆಯು ಊಟದ ರುಚಿಯನು್ನ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ
ಕಿವಿಗಳು ಮಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

12 ‘ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧರಲಿ್ಲಲ್ಲವೇ?
ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?’
13 ಜ್ಞಾನವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ ಆತನವೇ.
ಆಲೋಚನೆಯೂ ವಿವೇಕವೂ ಆತನವೇ.

14 ದೇವರು ಕೆಡವಿದ್ದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದವನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
15 ಆತನು ಮಳೆಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಭೂಮಿಗೆ

ಬರಗಾಲವಾಗುವುದು.
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಪ್ರವಾಹವಾಗುವುದು.
16 ದೇವರು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ

ಜಯಗಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಗೆಲು್ಲವವರೂ ಸೋಲುವವರೂ ಆತನವರೇ!

17 ದೇವರು ಮಂತಿ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
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ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.
18 ರಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದರೆ ದೇವರು

ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆದು
ರಾಜರುಗಳ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು.

19 ದೇವರು ಯಾಜಕರುಗಳ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆಯುವನು;
ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವನು.

20 ದೇವರು ವಿಶಾ್ವಸನೀಯವಾದ ಆಲೋಚನಾಗಾರರನು್ನ
ಮೌನಗೊಳಿಸುವನು;

ಹಿರಿಯರ ವಿವೇಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
21 ದೇವರು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವನು;
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.

22 ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೊಳಗಿರುವ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಆತನು
ಪ್ರಕಟಿಸುವನು;

ಮರಣಾಂಧಕಾರದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ
ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವನು.

23 ದೇವರು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಮಾಡಿ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು;
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.

ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಮಾಡುವನು;
ನಂತರ ಅವುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.

24 ದೇವರು ಭೂಲೋಕದ ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಮೂಢರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವನು;

ರಸೆ್ತಯಿಲ್ಲದ ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಅಲೆದಾಡಿಸುವನು.
25 ಅವರು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ತಡವಾಡುವರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಅಲೆದಾಡಿಸುವನು.”

ಯೋಬನು ಹೇಳಿದನು:
“ಇಗೋ, ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಡಿವೆ;
ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

2 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ.

3 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾದಮಾಡದೆ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವೆನು.

4 ನೀವಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ಆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ವೈದ್ಯರುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
5 ನೀವು ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಯರ್ ಅದೊಂದೇ.

6 “ಈಗ ನನ್ನ ವಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.

7 ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡುವಿರಾ?
ಆತನಿಗಾಗಿ ಅನಾ್ಯಯದ ವಾದಗಳನು್ನ ಬಳಸುವಿರಾ?

8 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವಿರಾ?
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ಹೋಗುವಿರಾ?

9 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರೆ
ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿರಾ?

ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತೆ
ದೇವರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಾ?

10 ನೀವು ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿಸೇ ಖಂಡಿಸುವನು.

11 ಆತನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
12 ನೀವಾಡುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ನುಡಿಗಳು ಬೂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳು ಮಣಿ್ಣನಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನವಾಗಿವೆ.

13 “ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಮಾತಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ!
ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕೋ ಆಗಲಿ.

14 ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಅಪಾಯಕೊ್ಕಡು್ಡವೆನು;
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.

15 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆನು.

ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಕುರಿತು ಆತನ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸುವೆನು.
16 ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ಆಗ ರುಜುವಾತಾಗುವುದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಧಿಸಲು

ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
17 ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ.
ನನ್ನ ವಿವರಣೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳಲಿ.

18 ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಲು ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ.

19 ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಯಾವನೂ ನಿರೂಪಿಸಲಾರನು.
ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲವನಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವೆನು.

20 “ದೇವರೇ, ನನಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಡ,

ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
21 ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ,
ಭಯಾನಕವಾದವುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಬೇಡ.

22 ಆಗ ನೀನು ಕರೆದರೆ, ನಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಕರೆಯುವೆ, ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡು.

23 ನಾನು ಎಷು್ಟ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ?
ನಾನೇನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿರುವೆ?
ನನ್ನ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಪಾಪವನೂ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.

24 ದೇವರೇ, ನೀನೇಕೆ ನನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವೆ?
ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವೆ?

25 ಒಣಗಿದ ಎಲೆಯಂತಿರುವ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವಿಯಾ?
ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಿಯಾ?

26 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸಿರುವೆ.

ನನ್ನ ಯೌವನದ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಕಟಪಡಿಸಿರುವೆ.

27 ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಹಾಕಿರುವೆ.
ನಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ನೀನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಿಗೆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿರುವೆ.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೊಳೆತುಹೋದ ಪದಾಥರ್ದಂತೆಯೂ
ನುಸಿಹಿಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯ ಚೂರಿನಂತೆಯೂ
ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

ಯೋಬನು ಹೇಳಿದನು:
“ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಷೆ್ಟೕ.
ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಜೀವಿತವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

2 ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಹೂವಿನಂತೆ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದು
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವು ನೆರಳಿನಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದದು್ದ.
3 ದೇವರೇ, ಇಂಥವನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿಯಾ?

4 “ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಶುದ್ಧವು ಉಂಟಾದೀತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಮನುಷ್ಯನ ದಿನಗಳು ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯವಾಗಿದೆ;
ಅವನ ತಿಂಗಳುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ಆಯುಷ್ಯಕೆ್ಕ ದಾಟಲಾರದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಹಾಕಿರುವೆ.

6 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು.
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.
ಅವನು ಕೂಲಿಯವನಂತಾದರೂ ಜೀವಿಸಲಿ.

7 “ಮರಕೆ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಡಿದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದು ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರಬಹುದು;
ಹೊಸ ಕವಲುಗಳನು್ನ ಮೊಳೆಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.

8 ಅದರ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆ ಮುದಿಯಾದರೂ
ಅದರ ಬುಡವು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರೂ,

9 ಅದು ನೀರಿನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು;
ಎಳೆ ಗಿಡದಂತೆ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು.

10 ಮನುಷ್ಯನಾದರೋ ಸತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವನು.
ಪಾ್ರಣ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲವಾಗುವನು.

11 ಸರೋವರದಿಂದ ನೀರು ಕಾಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ
ನದಿಯ ನೀರು ಒಣಗಿಹೋಗುವವರೆಗೂ

12 ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಇರುವನು.
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕಾಶವು ಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೆ
ಅವನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದು್ದ,

ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

14 ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನು ಮತೆ್ತ ಬದುಕುವನೇ?
ಬದುಕುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನ

ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
15 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೆ,
ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.

ಆಗ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯಾದ ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುವೆ.

16 ನಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

17 ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮುದಿ್ರಸಿ
ದೂರಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆ.

18 “ಪವರ್ತವು ಬಿದು್ದ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಲಿಸುವುದು.

19 ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸವೆಯಿಸುವಂತೆಯೂ
ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನು್ನ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಹೋಗುವಂತೆಯೂ
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ದೇವರೇ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ.
20 ನೀನು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವೆ.
ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲ್ಲವಾಗುವನು.

ನೀನು ಅವನ ಮುಖವನು್ನ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಿ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆ.

21 ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನಾ್ಮನವಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವೇ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಅವನು ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನೋವನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತ
ತನಗೋಸ್ಕರ ಗೋಳಾಡುವನು.”

ಯೋಬನಿಗೆ ಎಲೀಫಜನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ತೇಮಾನಿನ ಎಲೀಫಜನು ಯೋಬನಿಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು:

2 “ಯೋಬನೇ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ,

ಬರಿದಾದ ನಿನ್ನ ವೈಯಕಿ್ತಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನಿಯು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಂತೆ ಉತ್ತರಿಸುವನೇ?

3 ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ವಾದಿಸುತಾ್ತನೆಂದು

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಾ?
4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದಾದರೆ,
ದೇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆತನಿಗೆ ಯಾರೂ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನಿನ್ನ ಪಾಪವೇ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೕರಕವಾಗಿವೆ.
ನೀನು ಮೋಸಕರವಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತರುವೆ.

6 ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಾನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತುಗಳೇ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು

ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತುಟಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

7 “ಯೋಬನೇ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನೇ ಹುಟಿ್ಟರುವುದಾಗಿ
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?

ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದಿಯಾ?
8 ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿರುವೆಯಾ?
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?

9 ಯೋಬನೇ, ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದೆಲಾ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಿನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವುದೆಲಾ್ಲ ನಮಗೂ ಅಥರ್ವಾಗುತ್ತದೆ.

10 ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ವಯಸಾ್ಸಗಿರುವ,
ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

11 ದೇವರ ಆಧರಣೆಯ ಮಾತುಗಳೂ ನಮ್ಮ ನಯವಾದ
ಮಾತುಗಳೂ

ನಿನಗೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲವೇ?
12 ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುವುದೇಕೆ?

13 ನೀನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುತಿ್ತರುವೆ!

14 “ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

15 ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರುಗಳನು್ನ ಸಹ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆಕಾಶಗಳು ಸಹ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ.

16 ಹೀಗಿರಲು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ
ಅಸಹ್ಯನೂ ಕೆಟ್ಟವನೂ ಆಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು
ಎಷೊ್ಟೕ ಅಶುದ್ಧನಲ್ಲವೇ?

17 “ಯೋಬನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ
ವಿವರಿಸುವೆನು.

ನಾನು ನೋಡಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
18 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ

ಹೇಳುವೆನು.
ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಯಾವ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

19 ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯಾವ ವಿದೇಶಿಯನೂ

ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
20 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಯಾತನೆಯನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವನು.
ಕೂ್ರರಿಯು ತನಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ವಷರ್ಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ

ಕಷ್ಟಪಡುವನು.
21 ಭೀಕರವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತವೆ.

ತಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವನು ಯೋಚಿಸುವಾಗಲೇ
ವೈರಿಯು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವನು.

22 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ
ಇಲ್ಲ.

ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕತಿ್ತಯು ಎಲೊ್ಲೕ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ.
23 ಅವನು ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವನು; ಅವನ ದೇಹವು

ರಣಹದು್ದಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವುದು.
ಮರಣವು ತನಗೆ ಬಹು ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ

ಇದೆ.
24 ಚಿಂತೆಸಂಕಟಗಳು ಅವನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ರಾಜನಂತೆ ಅವು

ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
25 ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ

ಝಳಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
ದುಷ್ಟನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಹಾಶೂರನಂತೆ

ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವನು.
26 ಅವನು ಬಹು ಮೊಂಡನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ದುಷ್ಟನು ಮಹಾಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ದೇವರನು್ನ ಎದುರಿಸಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.
27 ದುಷ್ಟನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿದೆ, ಅವನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಬೊಜು್ಜ

ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
28 ಪಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟನು ವಾಸಿಸುವನು.

ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಆ ಮನೆಗಳ ಗತಿಯಾಗಿದೆ.

29 ದುಷ್ಟನು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ;
ಅವನ ಆಸಿ್ತಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

30 ದುಷ್ಟನು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ

ಮರದಂತೆ ಅವನಿರುವನು.
ದೇವರ ಉಸಿರು ದುಷ್ಟನನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

31 ದುಷ್ಟನು ಅಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಮೋಸಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೇನೂ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

32 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಮುಗಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಮುದುಕನಾಗುವನು;

ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಹಸುರಾಗದ ಬಳಿ್ಳಯಂತಾಗುವನು;
33 ಮಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು;
ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿಹೋದ ಆಲಿವ್ ಮರದಂತಿರುವನು.

34 ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಲ್ಲದ ಜನರು ಫಲ ಕೊಡಲಾರರು.
ಲಂಚಕೋರರ ಗುಡಾರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ.

35 ಅವರು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ ಹೆರುವರು.
ಅವರ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಗುವು ಮೋಸಕರವಾದದು್ದ.”

ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಆಗ ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು:
2 “ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡುವವರೇ ಹೊರತು

ಸಂತೈಸುವವರಲ್ಲ.
3 ನಿಮ್ಮ ಒಣಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ?
ನೀವು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇಕೆ?

4 ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಂದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆಯಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

5 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

6 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಯಾವ ಮಾತೂ ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ನಿವಾರಣೆ
ಮಾಡಲಾರದು;

ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ.
7 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಶ್ಯಕ್ತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿರುವೆ.

8 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮುದುಡಿಹಾಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತಿ್ತದೆ,
ನನ್ನ ದೇಹ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ;

ನಾನು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತಿ್ತರುವೆ; ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

9 “ದೇವರು ಕೋಪದಿಂದ
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಸೀಳಿಹಾಕುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
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ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ;
ನನ್ನ ಶತು್ರವು ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

10 ಜನರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

11 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

12 ನಾನು ಸುಖದಿಂದಿದಾ್ದಗ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಿದನು;

ನನ್ನ ಕತು್ತ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದನು!

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಗುರಿ ಅಭಾ್ಯಸಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

13 ಆತನ ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಇದಾ್ದರೆ.
ಆತನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗಗಳಿಗೆ ಬಾಣವನು್ನ

ಎಸೆಯುತಾ್ತನೆ;
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ.

14 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ
ಯುದ್ಧ ವೀರನಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಓಡಿಬರುವನು.

15 “ನಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸೋತುಹೋದೆನೆಂದು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ಅತ್ತತು್ತ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಕು್ಕಗಟಿ್ಟ ಕಡುಕಪಾ್ಪಗಿದೆ.

17 ನಾನು ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಕೂ್ರರವಾಗಿ ವತಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ನಿಮರ್ಲವಾಗಿತು್ತ.

18 “ಭೂಮಿಯೇ, ನನಗಾಗಿರುವ ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ
ಮರೆಮಾಡಬೇಡ.

ನಾ್ಯಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನಿಡುವ ಮೊರೆ ನಿಂತುಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ
ಕೊಡಬೇಡ.

19 ಈಗಲೂ ಸಹ, ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವಾತನು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಾತನು ಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
20 ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇವರ ಉತ್ತರಕಾ್ಕಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ

ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ.
21 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

22 “ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮರಳಿ ಬರಲಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು.

“ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ;
ಸಮಾಧಿಯು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ.

2 ಜನರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ನಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ಅವಮಾನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

3 “ದೇವರೇ, ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ
ನನಗೆ ಜಾಮೀನಾಗು.

ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಜಾಮೀನಾಗಲು ಯಾರೂ
ಒಪು್ಪತಿ್ತಲ್ಲ.

4 ನೀನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ.

5 ‘ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಅಲಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ’

ಎಂಬ ಗಾದೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

6 ದೇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟಪದವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಜನರು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗುಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
7 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರುಡಾಗಿವೆ, ನಾನು ಬಹು ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ನೋವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ದೇಹವು ನೆರಳಿನಂತೆ

ಬಹು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ.
8 ನೀತಿವಂತರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ದೇವದೂಷಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
9 ನೀತಿವಂತರು ಸನಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಸದು್ಗಣದಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.

10 “ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

11 ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಮುಗಿದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ, ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು
ನಾಶವಾಗಿವೆ;

ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.
12 ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಹಗಲನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವ,
ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ.
13 “ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವ ಮನೆಯು ಕೇವಲ

ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

14 ನಾನು ಸಮಾಧಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ’ಯೆಂದು
ಹುಳವಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂಗಿ’ ಎಂದು

ಹೇಳುವುದಾದರೆ,
15 ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಯಾರೂ ನೋಡಲಾರರು.

16 ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ?
ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಧೂಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗುತೆ್ತೕವೋ?”

ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
2 “ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ?
ಪ್ರಜ್ಞೆವುಳ್ಳವನಾಗು, ಆಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

3 ನಮ್ಮನು್ನ ದಡ್ಡ ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ
ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

4 ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

ಕೇವಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಜನರು ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೇ?
ಕೇವಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ

ಜರುಗಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?
5 “ಹೌದು, ದುಷ್ಟನ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವುದು;
ಅವನ ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಅವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗುವುದು;
ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗುವುದು.

7 ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ.

8 ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲುಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಅವನು ಬಲೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದುಹೋಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

9 ಬೋನು ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

10 ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಗ್ಗವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅವನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಉರುಲು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

11 ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಪಾಯವು ಅವನನು್ನ
ಭಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಭಯವು
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

12 ವಿಪತು್ತಗಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವನು ಬೀಳುವಾಗ ನಾಶನವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13 ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಅವನ ಚಮರ್ದ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಅದು ಅವನ ತೋಳುಗಳನೂ್ನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
14 ದುಷ್ಟನನು್ನ ಅವನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ

ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
ಅವನು ಮರಣವೆಂಬ ಅಪಾಯಗಳ ರಾಜನ ಕಡೆಗೆ

ಮುನ್ನಡೆಯುತಾ್ತ ಹೋಗುವನು.
15 ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನದೇನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕವು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
16 ಅವನ ಬೇರುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮೇಲೆ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ.

17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಯಾರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
18 ಜನರು ಅವನನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವರು; ಅವನನು್ನ

ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ನೂಕಿಬಿಡುವರು.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.

19 ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ
ಸಂತತಿಯವರಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರು ದುಷ್ಟನಿಗೆ

ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆರಗಾಗುವರು;
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರು ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವರು.

21 ಇದು ಸತ್ಯ, ದುಷ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
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ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಗಮನಕೊಡದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಇದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.”

ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
2 “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜವಿರಿ?

3 ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹತಾ್ತರು ಸಲ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

ನೀವು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತೕರಿ!
4 ಒಂದುವೇಳೆ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೂ
ಆ ತಪು್ಪ ನನ್ನದೇ.

5 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ;

ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳೇ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

6 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ದೋಷಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡಿದಾತನು
ದೇವರೇ.

ಆತನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದನೆ.
7 ‘ನನಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನಗೆ

ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನಾ್ಯಯ

ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
8 ದೇವರು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ

ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಾರೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಮರೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

9 ದೇವರು ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.

10 ನಾನು ಸಾಯುವ ತನಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೆಡುವುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಬೇರುಗಳ ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಹಾಗೆ
ಆತನು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.

11 ದೇವರ ಕೋಪವು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಉರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದನೆ.

12 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿಬ್ಬಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

13 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆಲಾ್ಲ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

15 ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂದಶರ್ಕರೂ ನನ್ನ ದಾಸಿಯರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಕಾಣುತಾ್ತರೆ.

16 ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದರೂ ಅವನು ನನಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

17 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹೇಸಿಗೆಪಡುತಾ್ತರೆ.

18 ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ನಗುತಾ್ತರೆ.

19 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಅಸಹ್ಯಪಡುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ಯಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನೋ ಅವರೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
20 “ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯೆಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ನಾನು ಅಸಿ್ಥಪಂಜರದಂತೆ

ಆಗಿರುವೆ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

21 “ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನೀವಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿರಿ.

ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದಿದೆ.
22 ದೇವರು ಹಿಂಸಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ

ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದು್ದ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?

23 “ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಅದೆಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು.
24 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸೀಸದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂಡೆಯ

ಮೇಲೆಯೂ ಕೆತಿ್ತದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಆಗ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

25 ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತಾ್ತನೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;

ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನನಗೋಸ್ಕರ ವಾದಿಸುವನು.

26 ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆಯೂ
ನಾನು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.

27 ನಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.

28 “‘ನಾವು ಯೋಬನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ!
ಅವನನು್ನ ದೂಷಿಸಲು ಕಾರಣವೊಂದನು್ನ ಹುಡುಕೋಣ’ ಎಂದು

ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.
29 ಆದರೆ ನೀವೇ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ!
ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದೋಷಿಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ;
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕಾಲ ಉಂಟೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

ಚೋಫರನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ನಾಮಾಥ ದೇಶದ ಚೋಫರನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
2 “ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಬೇಗನೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
3 ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವೆ!
ಆದರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ

ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
4 “ದುಷ್ಟನ ಆನಂದವು ಬಹುಕಾಲ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು

ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
ಆದಾಮನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದು ಸತ್ಯ.
ದೇವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ಅಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ

ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವನು.
6 ದುಷ್ಟನ ಅಹಂಕಾರವು ಆಕಾಶವನು್ನ ತಲುಪಬಹುದು;
ಅವನ ತಲೆಯು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಬಹುದು.

7 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಲದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯನಾಶವಾಗುವನು.
ಅವನನು್ನ ಬಲ್ಲವರು, ‘ಅವನೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

8 ಅವನು ಕನಸಿನಂತೆ ಹಾರಿಹೋಗುವನು, ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,

ರಾತಿ್ರಯ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಿನಂತೆ ಅವನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡಲಾಗುವುದು.
9 ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು, ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

10 ದುಷ್ಟನು ಬಡವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು.

ದುಷ್ಟನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳೇ ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು.

11 ಅವನು ಯುವಕನಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು
ಬಲವಾಗಿದ್ದವು;

ಆದರೆ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಅಂಗಗಳೊಡನೆ ಅವೂ
ಧೂಳುಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ.

12 “ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಟ್ಟತನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

13 ಅವನು ಆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಪಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಹಿತಿನಿಸಿನಂತೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವನು.

14 ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಹಾಗೆ ಕಹಿಯಾದ ವಿಷವಾಗುವುದು.

15 ದುಷ್ಟನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ
ಕಕಿ್ಕಬಿಡುವನು.

ಹೌದು, ದೇವರು ಅದನು್ನ ದುಷ್ಟನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗಿಂದ
ಕಕಿ್ಕಸಿಬಿಡುವನು.

16 ದುಷ್ಟನ ಪಾನೀಯವು ಹಾವಿನ ವಿಷದಂತಿದೆ.
ಹಾವಿನ ನಾಲಿಗೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

17 ಆ ದುಷ್ಟನು ಹಾಲೂಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳನು್ನ
ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

18 ದುಷ್ಟನು ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗುವುದು.
ತನ್ನ ಲಾಭವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

19 ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನು ಬಡವರನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಬೇರೊಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

20 “ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.

21 ಅವನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಉಳಿದುರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
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22 ದುಷ್ಟನು ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ
ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು;

ಅವನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು!
23 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ತಿಂದಮೇಲೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ದಹಿಸುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ದಂಡನೆಯ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.

24 ದುಷ್ಟನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು;
ಆದರೆ ತಾಮ್ರದ ಬಾಣವು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು.

25 ಅವನು ಅದನು್ನ ಕೀಳಲು
ಅದು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಬರುವುದು;

ಥಳಥಳಿಸುವ ಬಾಣದ ತುದಿಯು ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರುವುದು.

ಅವನು ಅಪಾಯದಿಂದ ದಿಗಾ್ಭ್ರಂತನಾಗುವನು.
26 ಅವನ ಭಂಡಾರಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಯಾರೂ ಹೊತಿ್ತಸದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವನು ನಾಶವಾಗುವನು.
ಅವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು

ನಾಶಮಾಡುವುದು.
27 ದುಷ್ಟನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಪರಲೋಕವು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

28 ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ದೇವರ ಕೋಪದ ಪ್ರವಾಹವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು.

29 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವುದೂ ಇದನೆ್ನೕ.”

ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ಯೋಬನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
2 “ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗಾಗಬೇಕಾದ ಆದರಣೆ ಇಷೆ್ಟೕ.

3 ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.
ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರೂ

ಮಾಡಿರಿ.
4 “ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾರಣವಿದೆ.

5 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಗಾಬರಿಯಿಂದ

ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿರಿ!
6 ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ
ನನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ; ನನ್ನ ದೇಹವು ನಡುಗುತ್ತದೆ.

7 ದುಷ್ಟರು ದೀಘರ್ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವುದೇಕೆ?
ಅವರು ವೃದ್ಧರಾಗುವವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಾ್ತ

ಬಾಳುವುದೇಕೆ?
8 ದುಷ್ಟರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗಿದು್ದ

ಬೆಳೆಯುವರು;
ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡುವರು.

9 ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಭಯವಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ತನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯಿಂದ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಅವರ ಹೋರಿಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಹಸುಗಳು ಕರುಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ.

11 ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆ ಆಟವಾಡಲು
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವರು.

ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಣಿದಾಡುವರು.
12 ಅವರು ತಂಬೂರಿಗಳನೂ್ನ ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ

ಹಾಡುವರು; ಕೊಳಲುಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವರು.
13 ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಸಂಕಟಪಡದೆ ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು.

14 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮಷ್ಟಕೆ್ಕೕ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡು!

ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ’ ಎನು್ನವರು.
15 ದುಷ್ಟರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಯಾರು?
ನಾವು ಆತನ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಆತನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು

ಹೇಳುವರು.
16 “ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ತಾವೇ ಎಂದು ದುಷ್ಟರು

ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆ.

17 ಎಷು್ಟ ಸಲ ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಯಿತು?
ಎಷು್ಟ ಸಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನಾಶನವು ಬರುವುದು?
ದೇವರು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ

ದಂಡಿಸುವನು?

18 ಗಾಳಿಯು ಹುಲ್ಲನೂ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನೂ್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ

ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಸಲ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು?
19 ‘ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಡುತಾ್ತನೆ’

ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ದುಷ್ಟನನೆ್ನೕ ದಂಡಿಸಲಿ.
ಆಗ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತನಗೆ ದಂಡನೆಯಾಯಿತೆಂದು
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

20 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಾಶನವನು್ನ ತಾನೇ ನೋಡಲಿ;
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ.

21 ದುಷ್ಟನ ಜೀವಿತವು ಮುಗಿದುಹೋದ ಮೇಲೆ,
ತಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುವ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು

ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
22 “ದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ

ಆಗದು.
ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು

ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
23 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಬಾಳಿ

ಸಾಯುವನು.
ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಸುಖಕರವೂ ಆದ ಬಾಳೆ್ವಯನು್ನ

ನಡೆಸಿದನು.
24 ಅವನ ದೇಹವು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಮಜೆ್ಜಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಸಾರವಾಗಿರುವುದು.

25 ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನದ ನಂತರ
ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಸಾಯುವನು.

ಅವನು ಯಾವ ಸುಖವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
26 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಹುಳಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.

27 “ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ,
ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನಾನು

ಬಲೆ್ಲ.
28 ‘ನೀತಿವಂತನ ಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ?
ದುಷ್ಟನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ನೀವು

ಕೇಳಬಹುದು.
29 “ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ವರದಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

30 ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ದುಷ್ಟನು ಪಾರಾಗುವನು;
ದೇವರ ಕೋಪವು ತೋರಿಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
31 ದುಷ್ಟನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವನ ಮುಖದೆದುರಿನಲಿ್ಲ

ಯಾರೂ ಟೀಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೇಡಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ

ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
32 ದುಷ್ಟನನು್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ
ಅವನ ಸಮಾಧಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕಾವಲುಗಾರರು

ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.
33 ಆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಕಣಿವೆಯ ಮಣು್ಣ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ಶವಸಂಸಾ್ಕರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು

ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.
34 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರಿದಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ಸಂತೈಸಲಾರಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳೆ್ಳೕ ಆಗಿವೆ.”

ಎಲೀಫಜನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ತೇಮಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೀಫಜನು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:

2 “ಯಾವನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಾರನು.
ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಲಾರನು.

3 ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಸಹಾಯವಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಅದರಿಂದೇನಾದರೂ ಲಾಭವಾಗುವುದೇ?

4 ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವನೇ? ಇಲ್ಲ!

5 ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ಅತಿಯಾಯಿತು!
ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಪಾಪಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

6 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಸಾಲ ಕೊಟಿ್ಟರಬಹುದು.

ಜನರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ
ಮಾಡಿರಬಹುದು.
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7 ಆಯಾಸಗೊಂಡವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡದೆಹೋಗಿರಬಹುದು.

8 ಯೋಬನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬೇಸಾಯಕೆ್ಕ ಬಹಳ
ಭೂಮಿಯಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
9 ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ದಾನಮಾಡದೆ ಅವರನು್ನ ನೀನು

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಅನಾಥರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿರಬಹುದು.

10 ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಉರುಲುಗಳಿವೆ;
ಫಕ್ಕನೆ ಬರುವ ವಿಪತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವುದು.

11 ಆದಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಾಗದಷು್ಟ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ,
ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

12 “ದೇವರು ಅತು್ಯನ್ನತವಾದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ

ನೋಡುವನು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷು್ಟ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬಲೆ್ಲ.

13 ನೀನಾದರೋ, ‘ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದೇನು?
ಕಾಮೋರ್ಡಗಳ ಆಚೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬಲ್ಲನೇ?

14 ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿವೆ.
ಆಕಾಶದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಾಡುವ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ

ಕಾಣಲಾರನು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
15 “ಯೋಬನೇ, ದುಷ್ಟರು ನಡೆಯುವ ಹಳೆದಾರಿಯ ಮೇಲೆ
ನೀನು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವಿಯೋ?

16 ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಕಾಲಮರಣವು ಬಂದಿತು.
ಪ್ರವಾಹದಲಿ್ಲನ ಕಟ್ಟಡದಂತೆ ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋದರು.

17 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗು;
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮಗೇನೂ ಮಾಡಲಾರನು!’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದ್ದರು.
18 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿದನು.
ಅಬಾ್ಬ! ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಲಾರೆ.

19 ದುಷ್ಟರ ನಾಶನವನು್ನ ಕಂಡು ನೀತಿವಂತರು
ಸಂತೋಷಪಡುವರು.

ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕಂಡು ನಗುತಾ್ತ,
20 ‘ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಾಶವಾದರು!
ಬೆಂಕಿಯು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿತು!’ ಎಂದು

ಹೇಳುವರು.
21 “ಯೋಬನೇ, ಈಗಲಾದರೊ ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ

ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ,
ಆಗ ನೀನು ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವೆ.
22 ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ.

23 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪಾಪವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿದರೆ

ಉದಾ್ಧರವಾಗುವೆ.
24 ನೀನು ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನದಿಗಳ ದಂಡೆಯ

ಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
25 ಆಗ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ

ಬಂಗಾರವಾಗಿಯೂ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ರಾಶಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

26 ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆ.
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವೆ.

27 ನೀನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ, ಆತನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ಆತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆ.

28 ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಜಯಪ್ರಧವಾಗುವುದು;
ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತು್ತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವುದು;

29 ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೀಡುಮಾಡುವನು,
ದೀನರಿಗಾದರೋ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.

30 ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.”

ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಆಗ ಯೋಬನು ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ನಾನಿನೂ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ
ಈ ಹೊತು್ತ ಸಹ ನಾನು ದೂರು ಹೇಳುವೆನು.

3 ಆಹಾ, ದೇವರ ದಶರ್ನವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು?
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿದ್ದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲು!

4 ಆಗ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ನನ್ನ ಬಾಯನು್ನ

ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
5 ದೇವರ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಬಯಸುವೆ.
ಆತನ ಉತ್ತರಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಯಸುವೆ.

6 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಬಳಸುವನೇ? ಇಲ್ಲ,

ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!
7 ನಾನು ಯಥಾಥರ್ನಾಗಿರುವೆ. ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ

ಕೇಳುವನು;
ನನ್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನು.

8 “ಆದರೆ, ನಾನು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ನಾನು ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
9 ದೇವರು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ನಿರತನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನನಗೆ

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ನನಗೆ

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ದೇವರು ಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಪಟ

ಬಂಗಾರದಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
11 ಆತನ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಾನು ನಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಓರೆಯಾಗದೆ ಆತನ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

12 ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಮೀರಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
13 “ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವನೂ ಆತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಲಾರನು.
ದೇವರು ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವನು.

14 ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನಗೆ ಮಾಡುವನು.
ಆತನಲಿ್ಲ ಇಂಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಇವೆ.

15 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಭಯಭಾ್ರಂತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
16 ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದವನೂ ದೇವರೇ.
ನನ್ನನು್ನ ಭಯಭಾ್ರಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದವನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ

ದೇವರೇ.
17 ಕಪು್ಪ ಮೋಡವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಆಪತು್ತಗಳು ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ಆದರೆ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಮೌನಗೊಳಿಸಲಾರದು.

“ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಸಮಯವನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸದಿರುವುದೇಕೆ?

ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಸಮಯವು
ತಿಳಿಯದಿರುವುದೇಕೆ?

2 “ಜಮೀನಿನ ಮೇರೆಯನು್ನ ಸರಿಸುವವರೂ ಇದಾ್ದರೆ.
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೂ ಇದಾ್ದರೆ.

3 ಅವರು ಅನಾಥರ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು;
ವಿಧವೆಯ ಹಸುವನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು;

9 ದುಷ್ಟರು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಗುವನು್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯಿಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.

ಬಡವರ ಮಗುವನು್ನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಒತೆ್ತಯಾಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
4 ನಿಗರ್ತಿಕರನು್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲೆದಾಡಿಸುವರು.
ಬಡವರು ಈ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

5 “ಬಡವರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ದುಡಿಯುವರು;

ಕೂಳೆಬಿಟ್ಟ ಹೊಲಗಳೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

6 ಬಡವರು ರಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವರು;
ದುಷ್ಟರ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
7 ಅವರು ರಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ

ಮಲಗುವರು;
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯೂ ಇಲ್ಲ.

8 ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶಾಲವಾದ

ಬಂಡೆಯ ಮರೆಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಬಡವರು ಬಟೆ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ದುಡಿಯುವರು.
ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೇ ದುಷ್ಟರ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊರುವರು.

11 ಬಡವರು ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಗಾಣವಾಡಿಸುವರು;
ದಾಹದಿಂದಲೇ ದಾ್ರಕ್ಷಿಅಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದು ರಸ ತೆಗೆಯುವರು.

12 ಸಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರ ನರಳಾಟವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
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ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ,
ಆದರೆ ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 “ಬೆಳಕಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಿನ ಮಾಗರ್ಗಳ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅದರ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಕೊಲೆಗಾರನು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವನು;

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳವು ಮಾಡುವನು.
15 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯು ರಾತಿ್ರಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ.
‘ಯಾರ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬೀಳಬಾರದು’ ಎಂದು ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು

ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.
16 ದುಷ್ಟರು ರಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವರು;
ಹಗಲಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಬೆಳಕಿಗೆ

ಮರೆಯಾಗಿರುವರು.
17 ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಮುಂಜಾನೆಯಂತಿರುವುದು.
ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಭೀಕರತೆಗಳು ಅವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿವೆ.

18 “ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರವಾಹವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ನಾಶನವು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.

ಅವರ ಜಮೀನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಂದ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾರರು.
19 ಬರಗಾಲವೂ ಬಿಸಿಲೂ ಹಿಮದ ನೀರನು್ನ ಹೀರುವಂತೆ
ಪಾತಾಳವು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.

20 ಸತು್ತಹೋದ ದುಷ್ಟನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಿಯೂ
ಮರೆತುಬಿಡುವಳು.

ದುಷ್ಟನ ದೇಹವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಅವನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದುಷ್ಟನು ಬಿದು್ದಹೋದ ಮರದಂತೆ ನಾಶವಾಗುವನು.

21 ದುಷ್ಟರು ಬಂಜೆಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವರು;
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರರು.

22 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವನು;

ದುಷ್ಟರು ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ
ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

23 ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ದುಷ್ಟರು ಹೇಳುವುದು ಕೇವಲ
ಅಲ್ಪಕಾಲದವರಗಷೆ್ಟೕ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
24 ದುಷ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಂಡರೂ
ಸುಗಿ್ಗಯ ತೆನೆಗಳಂತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವರು.’

25 “ಇದು ನಿಜವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ನಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಯಾರು ನಿರೂಪಿಸಬಲ್ಲರು?
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ತಪಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು ಯಾರು ತೋರಿಸಬಲ್ಲರು?”

ಯೋಬನಿಗೆ ಬಿಲ್ದದನ ಉತ್ತರ

ಬಳಿಕ ಶೂಹ ದೇಶದ ಬಿಲ್ದದನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
2 “ದೇವರು ಸವಾರ್ಧಿಪತಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗುವಂತೆ

ಆತನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ

ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.
3 ಯಾವನೂ ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾರನು.
ಆತನ ಸೂಯರ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸುವನು.

4 ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಾವನೂ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ.
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

5 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಲ್ಲ;
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಲ್ಲ.

6 ಹೀಗಿರಲು, ಮನುಷ್ಯನು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪರಿಶುದ್ಧನು!
ಅವನು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಹುಳವಿನಂತಿದಾ್ದನೆ!”

ಬಿಲ್ದದನಿಗೆ ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಆಗ ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
2 “ನಿನಿ್ನಂದ ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಸಹಾಯವಾಯಿತು!
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಹೀನವಾದ ತೋಳುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ!

3 ಹೌದು, ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧವಾದ ಮಾಡಿದೆ!
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

4 ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು?
ಯಾರ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು?

5 “ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳು

ಭೂಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜಲರಾಶಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡುಗುತ್ತವೆ.
6 ದೇವರಿಗೆ ಪಾತಾಳವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ;
ಮರಣವು ಆತನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

7 ದೇವರು ಶೂನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಆಕಾಶವನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು.

ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತೂಗುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.

8 ದೇವರು ಮೋಡಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು.
ಆದರೆ ಮೋಡಗಳು ನೀರಿನ ಭಾರದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
9 ದೇವರು ತನ್ನ ಮೋಡಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವನು.

10 ದೇವರು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮತು್ತ ಕತ್ತಲೆಗಳು
ಸಂಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಕ್ಷಿತಿಜವನು್ನ ಗಡಿರೇಖೆಯನಾ್ನಗಿ ಎಳೆದಿದಾ್ದನೆ.
11 ದೇವರು ಗದರಿಸುವಾಗ
ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

12 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು.
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ರಹಬನ ಸಹಾಯಕರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು.

13 ಆತನ ಉಸಿರು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.
ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ರಹಬನನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುವುದು.
14 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಇವು ಕೇವಲ ಒಂದು

ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯ ಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಯಾರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?”
ಬಳಿಕ ಯೋಬನು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

2 “ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸದೆ ನನ್ನ

ಜೀವನವನು್ನ ಕಹಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
3 ಆದರೆ ಜೀವವು ನನೊ್ನಳಗಿರುವ ತನಕ,
ದೇವರ ಜೀವಶಾ್ವಸವು ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೆ,

4 ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಸುಳಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ.

5 ನೀವು ನಾ್ಯಯವಂತರೆಂದು ನಾನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನನ್ನ ಮರಣದ ದಿನದವರೆಗೂ

ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
6 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು;

ಅದನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಕೊಡೆನು.
ನಾನು ಜೀವದಿಂದಿರುವತನಕ ನನ್ನ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯು ನನ್ನನು್ನ

ಕಾಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
7 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅನೀತಿವಂತರ ಗತಿಯಾಗಲಿ.

8 ದೈವಿಕನಲ್ಲದವನ ಜೀವವನು್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಾಗ
ಅವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆ ದುಷ್ಟನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುವನು;

ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಬೇಕಿತು್ತ;
ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ.

11 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ

ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
12 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹೀಗಿರಲು ಅಂಥ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾಕೆ

ಹೇಳುವಿರಿ?
13 “ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಂದ ಹಿಂಸಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ

ಹೀಗಿವೆ:
14 ದುಷ್ಟನು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರು

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು;
ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೂ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

15 ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಯುವರು;

ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 ದುಷ್ಟನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ರಾಶಿಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಣಿ್ಣನ ರಾಶಿಗಳಂತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ

17 ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೀತಿವಂತರು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವನ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.

18 ದುಷ್ಟನು ಕಟು್ಟವ ಮನೆಯು ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆಯೂ
ಕಾವಲುಗಾರನ ಗುಡಾರದಂತೆಯೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುವುದು.
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19 ದುಷ್ಟನು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತಾ್ತಗ ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವೆಲಾ್ಲ

ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವುದು.
20 ಆಪತು್ತಗಳು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಅವನನು್ನ

ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದು.
21 ಪೂವರ್ದ ಗಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲವಾಗುವನು.
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗುವುದು.
22 ದುಷ್ಟನು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.
ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಡಿಯುವುದು.

23 ದುಷ್ಟನು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಜನರು ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವರು;
ಅವನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಜನರು ಸೀಟಿ

ಹೊಡೆಯುವರು.”

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಲೆ

“ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗಣಿಗಳು ಇವೆ;
ಚಿನ್ನವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಇವೆ.

2 ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು,
ಕಲ್ಲನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ತಾಮ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.

3 ಕಾಮಿರ್ಕರು ದೀಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆಳವಾದ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಲು್ಲಗಳಿಗಾಗಿ

ಹುಡುಕುವರು.
4 ಲೋಹದ ಅದುರುಗಳು ಸಿಕು್ಕವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಗೆಯುತಾ್ತ

ಹೋಗುವರು;
ಜನರು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ

ಇಳಿದುಹೋಗುವರು;
ಆಳವಾದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಜನರು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಬಹುದೂರವಾದ

ಆಳವಾದ ಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನೇತಾಡುತಾ್ತ ದುಡಿಯುವರು.
5 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾ್ಭಗದಿಂದ ಆಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗವಾದರೋ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ

ಕರಗಿಹೋದಂತಿರುವುದು.
6 ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳೂ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರೂ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ.

7 ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿಯ ಮಾಗರ್ವು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಯಾವ ಗಿಡುಗವೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಆ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ.

8 ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಆ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹಗಳು ಆ ಮಾಗರ್ದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿಲ್ಲ.

9 ಕಾಮಿರ್ಕರು ಅತ್ಯಂತ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಅಗೆಯುವರು.
ಅವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವರು.

10 ಕಾಮಿರ್ಕರು ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಂಗಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು
ಬಂಡೆಯ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು.

11 ಕಾಮಿರ್ಕರು ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ ತಡೆದು ಜಲಾಶಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವರು;

ಮರೆಯಾಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವರು.
12 “ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದೆಲಿ್ಲ?
ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?

13 ಜ್ಞಾನದ ಬೆಲೆಯು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಜನರು ನೆಲವನು್ನ ಅಗೆದು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
14 ‘ಜ್ಞಾನವು ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಳವಾದ ಸಾಗರವು

ಹೇಳುತ್ತದೆ.
‘ಜ್ಞಾನವು ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಮುದ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

15 ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇಡೀ ಲೋಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನದಿಂದಾಗಲಿ

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು.

17 ಜ್ಞಾನವು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಗಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತದೆ.

ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರವು.
18 ಜ್ಞಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸ್ಪಟಿಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆ

ಬಾಳುತ್ತದೆ.
ಜ್ಞಾನವು ಮಾಣಿಕ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

19 ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶದ ಪುಷ್ಯರಾಗವೂ ಜ್ಞಾನದಷು್ಟ
ಅಮೂಲ್ಯವಲ್ಲ.

ಶುದ್ಧಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಅಸಾಧ್ಯ.

20 “ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
ವಿವೇಕವು ಎಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದು?

21 ಜ್ಞಾನವು ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮರೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಅದನು್ನ ಕಾಣಲಾರವು.

22 ನಾಶಲೋಕವೂ ಮೃತು್ಯವೂ,
‘ನಾವು ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳುತ್ತವೆ.
23 “ಜ್ಞಾನದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ.
ಅದರ ವಾಸಸ್ಥಳವು ಗೊತಿ್ತರುವುದು ಆತನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೇ.

24 ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯತನಕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನೋಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

25 ಆತನು ಗಾಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗಲೂ
ಸಾಗರಗಳ ವಿಸಿ್ತೕಣರ್ವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾಗಲೂ

26 ಮಳೆಯನೂ್ನ ಗುಡುಗುಸಿಡಿಲುಗಳ ಮಳೆಯನೂ್ನ
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾಗಲೂ

27 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡನು;
ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು; ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ

ಒಪಿ್ಪಗೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು.
28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಜ್ಞಾನ;
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದೇ ವಿವೇಕ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.”

ಯೋಬನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮಾತು

ಯೋಬನು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚೆ

ಇದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಿತು್ತ.
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತ ಪರಿಪಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ದೀಪವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕಾರಣ

ನಾನು ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
4 ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲವಾಗಿದ್ದವು;
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹವು ನನೊ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ

ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೂ ಇತು್ತ.
5 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಇನೂ್ನ

ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು;
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು.

6 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ತುಂಬ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ.
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಕೆನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ
ಬಂಡೆಗಳು ನನಗಾಗಿ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ನದಿಗಳನೆ್ನೕ

ಹರಿಸುತಿ್ತರುವಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತವಿತು್ತ.
7 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ನಗರದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಭಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
8 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಯೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದು

ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ವೃದ್ಧರು ಗೌರವದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

9 ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನನಾಯಕರು
ತಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಮೌನವಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

10 ಪ್ರಮುಖನಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ನಾಲಿಗೆಯು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಂತೆ
ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕಡಿಮೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು;
ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಅನಾಥರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆನು.

13 ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಗಳಿಗೆಯಲೂ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ಆನಂದವಾಯಿತು.
14 ನೀತಿಯೇ ನನ್ನ ಉಡುಪಾಗಿತು್ತ; ಅದೇ ನನ್ನ

ನಿಲುವಂಗಿಯಾಗಿತು್ತ.
ನಾ್ಯಯವು ನನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯೂ ಪೇಟವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.

15 ನಾನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿಯೂ
ಕುಂಟನಿಗೆ ಕಾಲಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದನು.

16 ನಾನು ಬಡವರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದೆ್ದನು.
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಪರಿಚಿತರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

17 ನಾನು ದುಷ್ಟರ ಕೋರೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
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ಅವರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬೇಟೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ತರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
18 “ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತ, ‘ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮರಳಿನ

ಕಣಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ;
ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವೆನು.

19 ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನವರೆಗೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ;

20 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು;
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಸಬಿಲು್ಲ ಇರುವಂತೆ ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’

ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
21 “ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಮೌನದಿಂದ

ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
22 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕೆ್ಕ

ಬೇರೇನೂ ಸೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೋಮಲವಾಗಿದ್ದವು.

23 ಮಳೆಗಾಗಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ವಸಂತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

24 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ
ನಂಬುವುದಕೆ್ಕೕ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಮುಖವು ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿತು.
25 ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೊಂದಿಗಿರುವ ರಾಜನಂತೆ ನಾನು

ದುಃಖಿತರನು್ನ ಆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
“ಈಗಲಾದರೋ, ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಅವರ ತಂದೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಕಾಯುವ
ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.

2 ಆ ಯೌವನಸ್ಥರ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷು್ಟ
ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಮುದುಕರಾಗಿದ್ದರು; ತಾ್ರಣವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು.
3 ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಬಡಕಲಾಗಿದ್ದರು; ತಿನ್ನಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ

ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದರು;
ಅಡವಿಯ ಒಣಧೂಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಪು್ಪಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೀಳುತಿ್ತದ್ದರು;
ಕುರುಚಲು ಮರದ ಬೇರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಅವರನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.
ಕಳ್ಳರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು

ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
6 ಆ ಮುದುಕರು ನದಿಯ ದಂಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ

ಕುಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

7 ಅವರು ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳಂತೆ ಅರಚುತಿ್ತದ್ದರು;
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

8 ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಈ ಗುಂಪಿನವರು
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು.

9 “ಈಗಲಾದರೋ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿ
ಹಾಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವರು;

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯವಾಯಿತು.
10 ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯಪಡುತಾ್ತರೆ; ನನಿ್ನಂದ

ದೂರ ನಿಲು್ಲತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಹಿಂದೆಗೆಯರು!

11 ದೇವರು ನನ್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಕಡಿವಾಣವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

12 ಅವರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ನೂಕಿ

ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ದಿಬ್ಬಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.
13 ನಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನು್ನ ಆ

ಯೌವನಸ್ಥರು ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14 ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದು ನುಗಿ್ಗಬರಲು
ಕಲು್ಲಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

15 ನಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತರುವೆ.
ಗಾಳಿಯು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆ

ಯೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನ ಮಾನವನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಮೋಡದಂತೆ ಕಾಣದೆಹೋಗುವುದು.

16 “ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ; ಸಾವು
ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.

ಸಂಕಟದ ದಿನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
17 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ನೋಯುತ್ತವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಚು್ಚತಿ್ತರುವ ನೋವು ನಿಲು್ಲವುದೇ ಇಲ್ಲ.

18 ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಕೊರಳಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿರುವಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

19 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ,
ನಾನು ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ಬೂದಿಯಂತೆಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ದೇವರೇ, ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು,
ಆದರೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಎದು್ದನಿಂತು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಗಮನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೂ್ರರನಾಗಿಬಿಟೆ್ಟ.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಯಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

22 ದೇವರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀನು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಟೆ್ಟ;

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.
23 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಜೀವಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕು.

24 “ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಶವಾಗಿ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ

ಯಾರೂ ಕೇಡುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
25 ದೇವರೇ, ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ತದು್ದ ನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಹು ದುಃಖಗೊಂಡದು್ದ

ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
26 ಆದರೆ ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನನಗೆ

ಕೇಡುಗಳೇ ಆದವು.
ನಾನು ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನನಗೆ ಕತ್ತಲಾಯಿತು.

27 ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ; ಸಂಕಟವು ನಿಲು್ಲತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸಂಕಟವು ಈಗ ತಾನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

28 ನಾನು ದುಃಖಿತನೂ ಕುಂದಿಹೋದವನೂ ಆಗಿರುವೆ; ನನಗೆ
ಉಪಶಮನವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಾನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತರುವೆ.
29 ನಾನು ನರಿಗಳಂತೆಯೂ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆಯೂ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವೆ.

30 ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಕಡುಕಪಾ್ಪಗಿದೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ.

31 ಶೋಕಗೀತೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸಲು ನನ್ನ ಹಾಪ್ರ್ ವಾದ್ಯವನು್ನ ಶೃತಿ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಕೊಳಲು ಅಳುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
“ಯುವತಿಯನು್ನ ಕಾಮದಾಶೆಯಿಂದ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
2 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವನು?
ದೇವರು ತನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ

ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು?
3 ಆತನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನೂ್ನ ನಾಶನವನೂ್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.

4 ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ
ಮತು್ತ ನಾನಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಆತನು

ಗಮನಿಸುವನು.
5 “ನಾನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಜನರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

6 ದೇವರು ನಾ್ಯಯವಾದ ಅಳತೆಮಾನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೂಗಿದರೆ,
ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

7 ನಾನು ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಪಾಪದಿಂದ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ,

8 ನಾನು ಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನಲಿ;
ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಡಲಿ.

9 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಾನು ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಮರುಳುಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವನ

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
10 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇವಕಿಯಾಗಲಿ;
ಬೇರೆಯವರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

11 ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅವಮಾನಕರ.
ಆ ಪಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆಯಾಗಲೇಬೇಕು.

12 ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಸುಟು್ಟ ನಾಶಮಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ.
ನಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಅದು

ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.
13 “ನನ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೂರನು್ನ

ಹೊಂದಿದಾ್ದಗ

ಯೋಬನು 29:18 373 ಯೋಬನು 31:13
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ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
14 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಧಿಸುವಾಗ

ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?
ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ

ಕರೆಯುವಾಗ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ?
15 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರು ನನ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಗಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ

ರೂಪಿಸಿದನು.
16 “ಬಡಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ನಾನೆಂದೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.

17 ನಾನು ಸಾ್ವಥರ್ದಿಂದ ನನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ಎಂದೂ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅನಾಥರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರಲು ನಾನೆಂದೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.
18 ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ, ಅನಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತಿದೆ್ದನು;
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದೆನು.

19 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವವರನೂ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡವರನೂ್ನ ನಾನು ಕಂಡಾಗಲೆಲಾ್ಲ

20 ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವರ ಮೈಯನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ

ಮಾಡಿದೆನು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

21 ನನಗೆ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ
ಅನಾಥರನು್ನ ಕಂಡು ನಾನೆಂದೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ತೋಳು ಕೀಲುತಪಿ್ಪ ಭುಜದಿಂದ ಮುರಿದುಬೀಳಲಿ.

23 ನಾನು ಆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಆತನ ವೈಭವದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗಾಗಲಿಲ್ಲ.

24 “ನಾನು ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬಂಗಾರಕೆ್ಕ ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

25 ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ ನಾನು ಗವಿರ್ಷ್ಠನಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಅಪಾರ ಹಣವೂ ನನ್ನನು್ನ ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

26 ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂಯರ್ನನಾ್ನಗಲಿ
ಸುಂದರವಾದ ಚಂದ್ರನನಾ್ನಗಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

27 ನಾನು ಮರುಳುಗೊಂಡು
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರನು್ನ

ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ.
28 ನಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನನಗೆ

ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ

ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.
29 “ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಾಶವಾದಾಗ
ನಾನೆಂದೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಡಾದಾಗ
ನಾನೆಂದೂ ನಗಲಿಲ್ಲ.

30 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಾವನು್ನ ಕೋರಲು
ನಾನೆಂದೂ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

31 ನಾನು ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ.

32 ನಾನು ಅಪರಿಚಿತರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಆಹಾ್ವನಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

33 ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯಾವ ಪಾಪವನೂ್ನ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
34 ಜನರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ; ಯಾವ

ಕುಟುಂಬದ ಅಸಮ್ಮತಿಗೂ ನಾನೆಂದೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಂಥ
ಯಾವ ಭಯವೂ ನನ್ನನು್ನ ಮೌನಗೊಳಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗಿರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ನಾನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

35 “ಅಯೊ್ಯೕ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು
ಇರಬೇಕಿತು್ತ!

ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೋ, ಇಲಿ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಹಿ!
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸುವವನು, ಆಪಾದನೆಯ

ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿ!
36 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ

ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಅದನು್ನ ಕಿರೀಟವನಾ್ನಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

37 ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.

ನಾನು ಅಧಿಪತಿಯಂತೆ ತಲೆಯೆತಿ್ತಕೊಂಡು ಆತನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುವೆನು.

38 “ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ

ಹೊರಿಸಲಾರರು.
39 ನಾನು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲು ಕೊಟೆ್ಟನು;
ಯಾರೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

40 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ,
ಗೋಧಿ ಮತು್ತ ಬಾಲಿರ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ

ಮುಳು್ಳಗಳೂ ಕಳೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.”
ಹೀಗೆ ಯೋಬನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿದವು.

ಎಲೀಹುವಿನ ವಾದ

ಯೋಬನು ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರು ಮತೆ್ತ ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
2 ಅಲಿ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಎಲೀಹು ಸಹ ಇದ್ದನು.

ಎಲೀಹು ಬರಕೇಲನ ಮಗನು. ಬರಕೇಲನು ಬೂಜ್ ಕುಲದವನು.
ಎಲೀಹು, ರಾಮ್ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಯೋಬನ
ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಬಂದಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಬನು ತಾನು
ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3

ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಯೋಬನ ಮೂವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಹು
ಕೋಪಬಂದಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಬನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಯೋಬನೇ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಯೋಬನ ಮೂವರು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, ದೇವರೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೋರಿತು. 4

ಅಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಎಲೀಹು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನು
ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ತಾನೂ
ಮಾತಾಡಬಹುದೆನಿಸಿತು. 5 ಯೋಬನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಎಲೀಹು
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಹು ಮಾತಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಾನು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು, ನೀವು ವೃದ್ಧರು.
ಆದಕಾರಣ, ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು

ಹಿಂಜರಿದೆನು ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
7 ‘ವೃದ್ಧರು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಬೇಕು.
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ನಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
8 ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲರುವ ದೇವರಾತ್ಮನು
ಅಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ‘ಉಸಿರು’ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ

ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
9 ವೃದ್ದರು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ,
ಕೇವಲ ವಯಸಾ್ಸದವರು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದನು್ನ

ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ.
10 “ಆದಕಾರಣ ಎಲೀಹು ಎಂಬ ನಾನು ಹೇಳುವೆ, ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

11 ನೀವು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ನೀವು ಹೇಳಲು ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿದೆನು.

12 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆನು.

ಆದರೆ ಯೋಬನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಯೋಬನ ವಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

13 ನೀವು ಮೂವರು, ‘ನಾವು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ಯೋಬನ ವಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕೇ

ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ.
14 ಯೋಬನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ

ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
15 “ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ವಾದ ಮಾಡಲು

ವಿಫಲರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉತ್ತರಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

16 ಈ ಮೂವರು ಮೌನವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರಲಿ್ಲ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನಾನಿನೂ್ನ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

17 ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

18 ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳಲು ಬೇಕಾದಷಿ್ಟದೆ.
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ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಮಾತಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸುತಿ್ತದೆ.
19 ಆಹಾ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ ಬಾಯಿಕಟಿ್ಟದ ಹೊಸ

ಬುದ್ದಲಿಯಂತೆ
ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದೆ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು; ಆಗ ನನಗೆ
ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಯೋಬನ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

21 ಈ ವಾದದಲಿ್ಲ ನಾನು ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಯಾರ ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಮುಖಸು್ತತಿ ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಮುಖಸುತಿ್ತ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನು

ನನ್ನನು್ನ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
“ಈಗಲಾದರೋ ಯೋಬನೇ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು.
2 ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವೆನು; ನಾನು ಮಾತಾಡಲು

ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು

ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವೆನು.

4 ದೇವರಾತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಉಸಿರು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.

5 ಯೋಬನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು! ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ನನಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ವಾದವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ; ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಪ್ರತಿವಾದಿಸು!

6 ನೀನು ಮತು್ತ ನಾನು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
7 ಯೋಬನೇ, ನನಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಆದರೆ ಯೋಬನೇ,
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ:

9 ‘ಯೋಬನಾದ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು; ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ;
ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ದೋಷಿಯಲ್ಲ!

10 ನಾನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದನೆ;
11 ದೇವರು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;
ನಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.’

12 “ಆದರೆ ಯೋಬನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಾಗಿರುವೆ. ನಾನು ಅದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವೆ.

ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು.
13 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವುದೇಕೆ?
ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ?
14 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ದ ಕುರಿತಾಗಿ

ವಿವರಿಸಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು

ಮಾತಾಡಬಹುದು.
15 ಜನರು ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವಾಗ
ದೇವರು ಕನಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ದಶರ್ನದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ

ಮಾತಾಡಬಹುದು.
16 ಆತನು ಅವರ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಬಹುದು.
ಆಗ ಅವರು ದೇವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.

17 ಜನರು ತಪು್ಪ ಮಾಡಬಾರದೆಂದೂ
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಾರದೆಂದೂ

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
18 ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
ನಾಶವಾಗುತಿ್ತರುವವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು

ಎಚ್ಚರಿಸುತಾ್ತನೆ.
19 “ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಹಿಡಿದು

ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೂ
ಕೊಡಬಹುದು.

ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಬಾಧಿಸುವಂಥ ನೋವಿನಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಸುತಾ್ತನೆ.

20 ಅವನಿಗೆ ಊಟಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ

ಮೃಷಾ್ಠನ್ನಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಡುವನು.
21 ಅವನು ಆಸಿ್ತಪಂಜರದಂತೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವನು.

ಕಾಣದಿದ್ದ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವು
ಹೊರತೋರುತ್ತವೆ.

22 ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ;
ಅವನ ಜೀವವು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ.

23 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರ ದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರನಾಗಿ
ಬಂದು

ಅವನ ನೀತಿಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ,

24 ‘ಇವನನು್ನ ಪಾತಾಳದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು!
ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಮಾಗರ್ವೊಂದನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
25 ಅವನ ದೇಹವು ಬಾಲ್ಯದಂತೆ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು;
ಯೌವನಪಾ್ರಯದಂತೆ ದೃಢಕಾಯವಾಗುವುದು.

26 ಆಗ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅವನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

ಅವನು ಆನಂದ ಧ್ವನಿಗೈದು ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವನು;
ಆತನ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು.

27 ಬಳಿಕ ಅವನು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ‘ನಾನು
ಪಾಪಮಾಡಿದೆನು;

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ!

28 ದೇವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಸುಖಪಡುವಂತಾಯಿತು’

ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
29 “ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳದಿಂದ

ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಜೀವನದ ಸುಖವನು್ನ ಅವನು ಮತೆ್ತ
ಅನುಭವಿಸಲೆಂದೂ

ದೇವರು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡುವನು.
31 “ಯೋಬನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಟು್ಟ ಕೇಳು,

ಮೌನವಾಗಿರು.
ನಾನು ಮಾತಾಡುವೆನು.

32 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ
ನಾನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ.

ಮುನ್ನಡೆದು ಮಾತಾಡು,
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ನನಗೆ

ಸಂತೋಷ.
33 ಯೋಬನೇ, ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಮೌನವಾಗಿರು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.”

ಎಲೀಹು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:
2 “ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಜಾಣರೇ, ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ.

3 ಕಿವಿಯು ಮಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ;
ನಾಲಿಗೆಯು ಆಹಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುತ್ತದೆ.

4 ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಈ ವಾದಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ.

5 ಯೋಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ.
ದೇವರು ನನಗೆ ನಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

6 ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪರಾಧಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಬಾಣದ ಪೆಟು್ಟ

ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ.’
7 “ಯೋಬನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಯಾರು?
ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿದಂತೆ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

8 ಯೋಬನು ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವನು;
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗಡ ನಡೆದಾಡುವನು.

9 ಯಾಕೆಂದರೆ, ‘ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವವನಿಗೆ
ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವನೇ

ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಂತರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ.
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಕೊಡುವನು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

12 ಹೌದು, ನಿಜ, ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ದೇವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಯಾರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು?

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು
ಕೊಟ್ಟರು?

14 ಆತನು ಸಾ್ವಥರ್ದಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ,
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ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಜೀವದ ಉಸಿರನೂ್ನ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ,

15 ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಸತು್ತಹೋಗಿ ಧೂಳಾಗುವರು.

16 “ನೀನು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

17 ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವನೇ?
ಯೋಬನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ
ದೋಷಿಯೆಂಬುದಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ?

18 ‘ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯರು!’ ಎಂದು ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವನು
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ.

‘ನೀವು ಕೆಡುಕರು!’ ಎಂದು ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವನು
ದೇವರೇ.

19 ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದಾಗಲಿ
ಬಡವರು ಮತು್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತರು ಎಂದಾಗಲಿ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದವನು ದೇವರೇ.

20 ಒಬ್ಬನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದೊಳಗೆ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಸಾಯಬಹುದು.
ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯಬಹುದು.
ದುಷ್ಟರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬಹುದು.

21 “ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಗಮನಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜೆ್ಜ ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

22 ದುಷ್ಟನನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಮರೆಮಾಡಬಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

23 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತ
ಪಡಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;

ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಬೇಕಿಲ್ಲ.
24 ಬಲಿಷ್ಠರು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸದೆ ನಾಶಮಾಡಿ

ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.
25 ಹೀಗೆ ಆತನು ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿ,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಶಮಾಡುವನು.

26 ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ
ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವನು.

27 ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ.

28 ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಗೋಳಾಟವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ದುಷ್ಟರು
ಮಾಡಿದರು.

ಆತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
29 ಆದರೆ ದೇವರು ಬಡಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದಿರಲು

ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ,
ಆತನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ಮಾಡುವವನು ಯಾರು?

ದೇವರು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಆತನನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲವರು ಯಾರು?

ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಆಳುವವನು ದೇವರೇ.
30 ದೈವಹೀನನಾದ ರಾಜನು ಜನರನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ

ನಡೆಸುವುದಾದರೆ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪದಚು್ಯತಿಗೊಳಿಸುವನು.

31 “ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಾನು ದೋಷಿ,
ನಾನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

32 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದ್ದರೂ
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸು,

ನಾನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು.

33 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಮಾಪಾರ್ಟಾಗದೆ
ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇಕೆ?

ಯೋಬನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ನಿಧಾರ್ರ, ನನ್ನದಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.

34 ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ,

35 ‘ಯೋಬನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ!’

36 ಯೋಬನಿಗೆ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದುಷ್ಟನಂತೆ ಉತ್ತರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

37 ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ

ಅಧಿಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು.

ಎಲೀಹು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ,
2 “ಯೋಬನೇ, ‘ನಾನು ದೇವರಿಗಿಂತ

ನೀತಿವಂತನೆಂದು’
ನೀನು ಹೇಳುವುದು ನಾ್ಯಯವಲ್ಲ.

3 ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ,

‘ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

ನಾನು ಪಾಪಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಒಳಿತಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಕೇಳು.

4 “ಯೋಬನೇ, ನಾನು ನಿನಗೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೂ
ಉತ್ತರಕೊಡುವೆ.

5 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಆಕಾಶವನು್ನ ನೋಡು.
ಮೋಡಗಳನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು, ಅವು ನಿನಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ.

6 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೇನೂ
ಕೇಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

7 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೇನೂ ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂದೇನೂ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ

ಕೇಡಾಗುವುದು;
ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ

ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.
9 “ಹಿಂಸೆಗೂ ಅನಾ್ಯಯಕೂ್ಕ ಒಳಗಾಗಿರುವವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ

ಮೊರೆಯಿಡುವರು.
10 ಆದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ

ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು, ‘ನನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
‘ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
11 ‘ನಮ್ಮನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಜ್ಞಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ದೇವರೆಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಅವರು

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
12 “ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕೆಟ್ಟವರು ದೇವರನು್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ

ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಟರೂ ದುರಾಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

13 ಹೌದು, ದೇವರು ಅವರ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ;

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಯೋಬನೇ, ನೀನು, ‘ದೇವರನು್ನ ಕಾಣಲಾರೆನು’ ಎಂದು

ಹೇಳುವಾಗ
ಆತನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀನು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

15 “ದೇವರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಪಾಪವನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯೋಬನ ಆಲೋಚನೆ.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಬನು ತನ್ನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಮಾತನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ;

ದುರಾಭಿಮಾನದಿಂದ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.”

ಎಲೀಹು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
2 “ಯೋಬನೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು.
ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು

ಮಾತುಗಳಿವೆ.
3 ನಾನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬಹುದೂರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಾದ ದೇವರು ನಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವೆ.

4 ಯೋಬನೇ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೂ ಸತ್ಯ.
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೂಣರ್ನೊಬ್ಬನು ಇದಾ್ದನೆ.

5 “ದೇವರು ಮಹಾ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮಹಾ ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಹೌದು, ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಯೂ
ಹೌದು!

6 ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಜೀವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವನು.

7 ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ಪರಿಪಾಲಿಸುವನು;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು;
ಅವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಗೌರವ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.

8 ಅವರು ಒಂದುವೇಳೆ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ

ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
9 ಆತನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನೂ್ನ ಪಾಪವನೂ್ನ ಗವರ್ವನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನು.

10 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ
ಬಲವಂತ ಮಾಡುವನು;
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ಪಾಪಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.
11 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ

ವಿಧೇಯರಾದರೆ,ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು;
ಆಗ ಅವರ ಜೀವನವು ಸುಖಕರವಾಗುವುದು.

12 ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ
ನಾಶವಾಗುವರು;

ಮೂಢರಂತೆ ಸಾಯುವರು.
13 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಲಕ್ಷಿಸದವರು ಯಾವಾಗಲೂ

ಕೋಪದಿಂದಿರುವರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ

ಮೊರೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಅವರು ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದಲೆ್ಲೕ
ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳಂತೆ ಸಾಯುವರು.

15 ಆದರೆ ದೇವರು ದೀನರನು್ನ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.
ಆ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ತನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
16 “ಯೋಬನೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಸುರಕ್ಷಿತವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಕರವೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದು
ನಿನಗೆ ಊಟವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ.

17 ಯೋಬನೇ, ಈಗಲಾದರೋ ನೀನು ದೋಷಿಯೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ; ದುಷ್ಟನಂತೆ ದಂಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

18 ಯೋಬನೇ, ಕೋಪವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ;
ಹಣವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸದಿರಲಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ

ನಡೆಸದಿರಲಿ.
19 ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಹಣವು ಈಗ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರದು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಸಾಮಥರ್ವು ಸಹ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ

ಮಾಡಲಾರದು.
20 ಜನಾಂಗಗಳು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ಕಾಣೆಯಾಗುವ ರಾತಿ್ರಗಾಗಿ ಬಯಸಬೇಡ.

21 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಡುಕನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ತಪು್ಪ ಮಾಡದಂತೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು.
22 “ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮಹಾಕಾಯರ್ವನು್ನ

ಮಾಡುವನು!
ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

23 ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೇಮಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಆತನಿಗೆ, ‘ನೀನು ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಗೆ

ಸಾಧ್ಯ?
24 ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಲು

ಮರೆಯಬೇಡ.
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸುತಿ್ತಗೀತೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ.

25 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲನು.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ಸಹ ಆತನು ಕಾಯರ್ವನು್ನ

ನೋಡಬಲ್ಲರು.
26 ಹೌದು, ದೇವರೇ ಮಹೋನ್ನತನು.
ಆತನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಾವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು.
ಆತನು ಎಂದಿನಿಂದ ಜೀವಿಸಿರುವನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.

27 “ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ನೀರನು್ನ ಹಬೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯು್ದ

ಅದನು್ನ ಮಂಜನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಳೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಪರಿವತಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಡಗಳು ನೀರನು್ನ ಸುರಿಯಮಾಡುತ್ತವೆ;
ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ.

29 ದೇವರು ಮೋಡಗಳನು್ನ ಹರಡುವ ಬಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗು ಗಜಿರ್ಸುವ ಬಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಯಾವನೂ

ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
30 ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಆಕಾಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿ
ಸಮುದ್ರದ ಆಳವಾದ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಾ್ದನೆ.

31 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರು

ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು.
32 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು
ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವುದು.

33 ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬರುತಿ್ತದೆಯೆಂದು ಗುಡುಗು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡುತ್ತದೆ;

ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತಿ್ತರುವುದು ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

“ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಢವಢವನೆ ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.

2 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿರಿ! ದೇವರ ಧ್ವನಿಯು ಗುಡುಗಿನ
ಧ್ವನಿಯಂತಿದೆ.

ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
3 ಇಡೀ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲೆಂದು ದೇವರು ತನ್ನ

ಸಿಡಿಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು.

4 ಸಿಡಿಲು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಗಜರ್ನೆಯು
ಕೇಳಿಬರುವುದು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಗುಡುಗುಟು್ಟವನು!
ಸಿಡಿಲು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಾಗ ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಗುಡುಗುಟು್ಟವುದು!
5 ದೇವರ ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಧ್ವನಿಯು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿದೆ!
ನಾವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು

ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
6 ಆತನು ಹಿಮಕೆ್ಕ,
‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳು’ ಎಂತಲೂ

ಮಳೆಗೆ,
‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿ’ ಎಂತಲೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.

7 ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂಡಿಹಾಕುತಾ್ತನೆ.

8 ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
9 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಚಳಿಗಾಳಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.

10 ದೇವರ ಉಸಿರು ನೀರನು್ನ ಮಂಜನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಸಾಗರಗಳನು್ನ ಹೆಪು್ಪಗಟಿ್ಟಸುವುದು.

11 ದೇವರು ಮೋಡಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಮಿಂಚನು್ನ ಮೋಡಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡುವನು.

12 ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚಲಿಸಲು ದೇವರು ಮೋಡಗಳಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.

ಮೋಡಗಳು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
13 ದೇವರು ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿರಂತರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ

ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಮೋಡಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು.
14 “ಯೋಬನೇ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ಕೇಳು.
ದೇವರ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ಆಲೋಚಿಸು.

15 ಯೋಬನೇ, ದೇವರು ಮೋಡಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?

ದೇವರು ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?

16 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೆ ತೂಗಾಡುತಿ್ತವೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?

ದೇವರ ಆಶ್ಚಯರ್ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮೋಡಗಳು ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಷೆ್ಟೕ.

ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
17 ಯೋಬನೇ, ನಿನಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಸ್ತಬ್ಧವಾದಾಗ,

ನೀನು ಬೆವತು ಬಟೆ್ಟಗಳು ಒದೆ್ದಯಾಗುವುದಷೆ್ಟೕ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
18 ಯೋಬನೇ, ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಕಂಚಿನ ದಪರ್ಣದಂತೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನೀನು

ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬಲೆ್ಲಯಾ?
19 “ಯೋಬನೇ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದನು್ನ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಸು!
ನಮಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ

ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
20 ನಾನು ದೇವರಿಗೆ, ‘ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಲಾರೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಾಶನವನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು.

21 ಯಾವನೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂಯರ್ನನು್ನ
ನೋಡಲಾರನು.

ಗಾಳಿಯು ಮೋಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಮೇಲೆ
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಬಹು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತರುವನು.

22 ದೇವರ ಹೊನಿ್ನನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಹೊಳೆಯುವುದು.

ದೇವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಸುತು್ತವರಿದಿದೆ.
23 “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನೇ ಸರಿ! ನಾವು

ಆತನನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ

ನಾ್ಯಯವಂತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

24 ಆದಕಾರಣವೇ ಜನರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ದೇವರಾದರೋ ತಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ

ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

ಯೋಬನು 36:11 377 ಯೋಬನು 37:24
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ಯೋಬನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಳಗಿಂದ ಯೋಬನಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಮೂಖರ್ತನದ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ

ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು?
3 ಯೋಬನೇ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು.

4 “ಯೋಬನೇ, ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀನು
ಎಲಿ್ಲದೆ್ದ?

ನೀನು ಬಹು ಜಾಣನಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು.
5 ಯೋಬನೇ, ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆಗಳನು್ನ ಯಾರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು?
ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆಯನು್ನ ನೂಲುಗುಂಡಿನಿಂದ ಅಳೆದವರು

ಯಾರು?
6 ಭೂಮಿಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ

ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ?
ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಕೆ್ಕ ಮೊದಲ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು?

7 ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಹಾಡಿದವು;

ದೇವದೂತರುಗಳು ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡಿದರು!
8 “ಯೋಬನೇ, ಭೂಮಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ನುಗಿ್ಗ ಬರುವ

ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವರು ಯಾರು?

9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಸುತಿ್ತಟೆ್ಟನು.

10 ನಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ
ಕದ ಹಾಕಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲಟೆ್ಟನು.

11 ನಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ
ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಬರಕೂಡದು.

ನಿನ್ನ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಅಲೆಗಳು ಇಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು.

12 “ಯೋಬನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಎಂದಾದರೂ
ಮುಂಜಾನೆಗಾಗಲಿ ಹಗಲಿಗಾಗಲಿ ಆರಂಭವಾಗೆಂದು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವಿಯಾ?
13 ಯೋಬನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ

ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು
ನಡುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಎಂದಾದರೂ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವಿಯಾ?
14 ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕಣಿವೆಗಳನೂ್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಹಗಲುಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ರೂಪಗಳು ಮೇಲಂಗಿಯ ನೆರಿಗೆಗಳಂತೆ

ಎದು್ದಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಮುದೆ್ರಯೊತಿ್ತದ
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ರೂಪಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

15 ದುಷ್ಟರು ಹಗಲುಬೆಳಕನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಾಗ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಡದಂತೆ ಅದು ಅವರನು್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
16 “ಯೋಬನೇ, ಸಮುದ್ರವು ಆರಂಭವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ

ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀನು ಎಂದಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿಯಾ?
ಸಾಗರದ ತಳದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಎಂದಾದರೂ ನಡೆದಿರುವಿಯಾ?

17 ಯೋಬನೇ, ಪಾತಾಳದ ದಾ್ವರಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಘೋರಾಂಧಕಾರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಎಂದಾದರೂ

ನೋಡಿರುವಿಯಾ?
18 ಯೋಬನೇ, ಭೂಮಿಯ ವಿಶಾಲತೆಯನು್ನ ನೋಡಿರುವಿಯಾ?
ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿಯಾ?
ನಿನಗೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಹೇಳು.

19 “ಯೋಬನೇ, ಬೆಳಕು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ಕತ್ತಲೆಯು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೆ?

20 ಯೋಬನೇ, ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆಯನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಉಗಮಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲೆ್ಲಯಾ?

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?
21 ಯೋಬನೇ, ಇವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಬಹು

ವೃದ್ಧನೂ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾಗ ನೀನು ಅಲಿ್ಲ

ವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?
22 “ಯೋಬನೇ, ನಾನು ಹಿಮವನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ

ಉಗಾ್ರಣಗಳೊಳಗೆ
ನೀನು ಎಂದಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿಯಾ?

23 ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ಕಾಲಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಯುದ್ಧಕದನಗಳ ಕಾಲಕಾ್ಕಗಿಯೂ

ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
24 ಯೋಬನೇ, ಸೂಯರ್ನು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ

ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಬೀಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಬರುವ
ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ

ನೀನು ಎಂದಾದರೂ ಹೋಗಿರುವಿಯಾ?
25 ಯೋಬನೇ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಅಗೆದು

ಸುರಂಗಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಗೆ ಹಾದಿಯನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?

26 ಯೋಬನೇ, ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಇರುವಂತೆಯೂ

ಆ ನೀರು ಬರಿದಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿ ಬಹಳ ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ
ಅದನು್ನ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?

28 ಯೋಬನೇ, ಮಳೆಗೆ ತಂದೆಯಿರುವನೇ?
ಇಬ್ಬನಿಯ ಹನಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವರು ಯಾರು?

29 ಯೋಬನೇ, ಮಂಜಿಗೆ ತಾಯಿ ಇರುವಳೇ?
ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಹೆತ್ತವರು ಯಾರು?

30 ನೀರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾದಾಗ,
ಸಾಗರಗಳ ಮೇಲಾ್ಭಗವು ಹೆಪು್ಪಗಟಿ್ಟದಾಗ ಆಕಾಶದ ಹಿಮಕೆ್ಕ

ಜನನ ಕೊಡುವವರು ಯಾರು?
31 “ಯೋಬನೇ, ಪೆ್ಲಯಡ್್ಸ ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗುಂಪನು್ನ ನೀನು

ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲಯಾ?
ನೀನು ಒರೈಯನ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುಂಪಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ

ಬಿಚ್ಚಬಲೆ್ಲಯಾ?
32 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರರಾಶಿಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡಬಲೆ್ಲಯಾ?
ನೀನು ಬೇರ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಅದರ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ

ನಡೆಸಬಲೆ್ಲಯಾ?
33 ಯೋಬನೇ, ಆಕಾಶವನು್ನ ಆಳುವ ನಿಯಮಗಳು ನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತವೆಯೋ?
ಅವುಗಳ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ಆರಂಭಿಸಬಲೆ್ಲಯಾ?
34 “ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ
ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಮಾಡಬಲೆ್ಲಯಾ?
35 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬಲೆ್ಲಯಾ?
ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇಗೋ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ತಮಗೇನಾಗಬೇಕು’ ಎನು್ನವುದೇ?

36 “ಯೋಬನೇ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವವರು
ಯಾರು?

ಅವರ ಅಂತರಾಳದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಇಡುವವರು ಯಾರು?
37 ಮೋಡಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ
ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೊಗಚಿಹಾಕಿ

38 ಧೂಳನು್ನ ಮಣ್ಣನಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಂಟೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ

ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು?
39 “ಯೋಬನೇ, ಹೆಣು್ಣಸಿಂಹಕೆ್ಕ ನೀನು ಆಹಾರವನು್ನ

ಹುಡುಕುವೆಯಾ?
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹಗಳಿಗೂ ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ

ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತರುವ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಿಗೂ ನೀನು
ಉಣಿಸಬಲೆ್ಲಯಾ?

41 ಕಾಗೆಗಳು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತರುವ ಅವುಗಳ
ಮರಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ

ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವವರು ಯಾರು?
“ಯೋಬನೇ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ
ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?

ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆಯು ಮರಿ ಈಯುವಾಗ ನೀನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಲೆ್ಲಯಾ?

2 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಯೂ ಜಿಂಕೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?

ಅವುಗಳು ಹುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದೆಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?

3 ಅವು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುತ್ತವೆ;
ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

4 ಬೆಟ್ಟದಮೇಕೆ ಮರಿಗಳೂ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಗಳೂ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಪುಷಿ್ಟಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಳಿಕ ಅವು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

5 “ಯೋಬನೇ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಯಾರು?
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ಅವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟವರು
ಯಾರು?

6 ಕಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ಅಡವಿಯನು್ನ ಮನೆಯನಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಾನು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಪು್ಪಭೂಮಿಯನು್ನ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ

ಕೊಟ್ಟವನೇ ನಾನು.
7 ಕಾಡುಕತೆ್ತಯು ಗದ್ದಲವಿರುವ ಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ

ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಯಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಳಗಿಸಿ ದುಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಸಿರಾದ ಏನನಾ್ನದರೂ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅವು ಅಲಿ್ಲಯೇ

ಹುಡುಕುತ್ತವೆ.
9 “ಯೋಬನೇ, ಕಾಡುಕೋಣಕೆ್ಕ ಮೂಗುದಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ

ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಲೆ್ಲಯಾ?
ತಗು್ಗಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಬಲೆ್ಲಯಾ?

10 ಕಾಡುಕೋಣವನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುಮೆ
ಮಾಡಬಲೆ್ಲಯಾ?

ಅದು ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕುಂಟೆ ಎಳೆಯುವುದೋ?
11 ನಿನ್ನ ಬೇಸಾಯಕೆ್ಕ ಕಾಡುಕೋಣದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ

ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲಯಾ?
ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು

ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆಯಾ?
12 ಅದು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು

ಭರವಸವಿಡುವಿಯಾ?
13 “ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ

ಬಡಿದಾಡುವುದು.
ಆದರೆ ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ

ಸರಿಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಇಡುತ್ತದೆ;
ಮೊಟೆ್ಟಗಳು ಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಕಾವು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

15 ಆ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳಾಗಲಿ
ತುಳಿಯಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ

ಆ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ.
16 ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ;
ಮರಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತೆಂಬ

ಚಿಂತೆಯೂ ಅದಕಿ್ಕಲ್ಲ.
17 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯು ಮೂಢಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ಈ ರೀತಿ

ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ನಾನೇ.
18 ಆದರೆ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯು ಓಡಲು ಎದೆ್ದೕಳುವಾಗ, ಕುದುರೆಯನೂ್ನ

ಅದರ ಸವಾರನನೂ್ನ ಕಂಡು ನಗುತ್ತದೆ.
ಅದು ಕುದುರೆಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲದು.

19 “ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಕುದುರೆಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟಯಾ?
ಅದರ ಕೊರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಕೇಸರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟಯಾ?

20 ಮಿಡತೆಯು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ಕುಪ್ಪಳಿಸಬಲೆ್ಲಯಾ?

ಅದರ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಕೆನೆತ ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
21 ಕುದುರೆಯು ತನಗಿರುವ ಬಾಹುಬಲದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ;
ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಕೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ವೇಗವಾಗಿ

ಓಡುತಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.
22 ಕುದುರೆಯು ಭಯವನು್ನ ಕಂಡು ನಗುವುದು; ಅದಕೆ್ಕ

ಭಯವಿಲ್ಲ!
ಅದು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

23 ಕುದುರೆಯ ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಅಲುಗಾಡುವುದು.
ಕುದುರೆಸವಾರನು ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತರುವ ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ

ಆಯುಧಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
24 ಕುದುರೆಯು ಬಹು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದಿರುತ್ತದೆ!
ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು; ಅದು ತೂತೂರಿಯ

ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಲ್ಲದು.
25 ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಕುದುರೆಯು, “ಆಹಾ!” ಎಂದು

ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅದು ದೂರದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡಿ

ತಿಳಿಯುವುದು.
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧದ

ಎಲಾ್ಲ ಕೂಗಾಟವನೂ್ನ ಅದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
26 “ಯೋಬನೇ, ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ

ಹಾರುವ ಗಿಡುಗಕೆ್ಕ ನೀನು ಹಾರುವುದನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆಯೋ?
27 ನೀನು ಹದಿ್ದಗೆ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆಯಾ?
28 ಹದು್ದ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವುದು.
ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯು ಹದಿ್ದನ ದುಗರ್ವಾಗಿದೆ.

29 ಹದು್ದ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದುಗರ್ದಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಆಹಾರವನು್ನ ಅದು ನೋಡಬಲ್ಲದು.

30 ಹದಿ್ದನ ಮರಿಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಅವು ಸತ್ತದೇಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.”

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನಿಗೆ,
2 “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ

ವಾ್ಯಜ್ಯಹೂಡಿದವನು ಆತನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲನೇ?
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸುವವನು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರ

ನೀಡಲಿ” ಎಂದನು.
3 ಆಗ ಯೋಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,

4 “ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ!
ನಾನು ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರೆನು!

ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
5 ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದ

ಮಾಡಲಾರೆನು.
ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಏನೂ

ಹೇಳಲಾರೆನು” ಅಂದನು.
6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಳಗಿಂದ ಮತೆ್ತ

ಯೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು:
7 “ಯೋಬನೇ, ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊ!
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವೆನು; ನೀನು ನನಗೆ

ಉತ್ತರ ಕೊಡು.
8 “ಯೋಬನೇ, ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಿಯಾ?
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ

ದೋಷಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವೆಯಾ?
9 ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆಯೋ?
ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವರದಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ

ಗುಡುಗುಟಿ್ಟಸಬಲೆ್ಲಯಾ?
10 ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡು!
ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ

ವಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಧರಿಸಿಕೋ.
11 ನೀನು ದೇವರಂತಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ

ದಂಡಿಸು;
ಅವರನು್ನ ದೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.

12 ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ದೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅವರು ನಿಂತಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ಜಜಿ್ಜಹಾಕು.

13 ಗವಿರ್ಷ್ಠರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡು;
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳೊಳಗೆ ಹಾಕು.

14 ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನೇ ಹೊಗಳುವೆನು.

15 “ಯೋಬನೇ, ಬೆಹೇಮೋತನು್ನ ನೋಡು.
ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ನಾನೇ; ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ

ನಾನೇ.
ಅದು ಹಸುವಿನಂತೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತದೆ.

16 ಅದರ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ.
ಅದರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಹು

ಶಕಿ್ತಯುತವಾಗಿವೆ.
17 ಅದರ ಬಾಲವು ದೇವದಾರು ಮರದಂತೆ ಬಲವಾಗಿ

ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಅದರ ಕಾಲಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಬಹು ಬಲವಾಗಿವೆ.

18 ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು ತಾಮ್ರದಂತೆ ಬಲವಾಗಿವೆ.
ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬಿಗಳಂತಿವೆ.

19 ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಿರ್ತವಾಗಿರುವ ಅತ್ಯದು್ಭತವಾದ ಪಾ್ರಣಿ ಅದು.
ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಲೆ್ಲನು.

20 ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಆಟವಾಡುವ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ
ಹುಲ್ಲನು್ನ

ಅದು ತಿನು್ನತ್ತದೆ.
21 ಅದು ತಾವರೆ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ಕೊಳಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

22 ತಾವರೆಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರಳಿನಿಂದ ಅದನು್ನ ಮರೆಮಾಡುತ್ತವೆ;
ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ

ಅದು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.
23 ನದಿಯು ತುಂಬಿಹರಿದರೂ ಅದು ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಅದರ ಮುಖಕೆ್ಕ ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿದರೂ

ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವಿಲ್ಲ.
24 ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಮಾಡಿ ಅದನು್ನ

ಬಂಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೂಗಿಗೆ ಚುಚು್ಚವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
“ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಲಿವಾ್ಯತಾನನನು್ನ ಗಾಳದಿಂದ
ಹಿಡಿಯಬಲೆ್ಲಯಾ?
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ನೀನು ಅದರ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಅದುಮಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲಯಾ?
2 ಅದರ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಗ್ಗವನಾ್ನಗಲಿ
ದವಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಹಾಕಬಲೆ್ಲಯಾ?

3 ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ?

ಅದು ನಯವಾದ ಪದಗಳಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುತ್ತದೆಯೋ?

4 ಅದು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ?
ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುವುದೇ?

5 ನೀನು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವಂತೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಆಟವಾಡುವಿಯಾ?

ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲೆಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ
ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕುವಿಯಾ?

6 ಯೋಬನೇ, ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರೇ?

ಅವರು ಅದನು್ನ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಮಾರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸುವರೇ?

7 ನೀನು ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ಅದರ ಚಮರ್ಕೂ್ಕ ತಲೆಗೂ
ನಾಟಿಸಬಲೆ್ಲಯಾ?

8 “ಯೋಬನೇ, ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಟು್ಟ ನೋಡು.
ಆ ಪ್ರಯಾಸದ ಹೋರಾಟವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನೀನು

ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.
9 ನೀನು ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಇನಾ್ನದರೂ ಅದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡು!
ಅದನು್ನ ನೋಡಿದರೇ ನಿನಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ!

10 ಅದನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವಷು್ಟ ಧೈಯರ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
“ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ

ಯಾರಿಗಿದೆ?
11 ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಾಲವನೂ್ನ ತೀರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.

12 “ಯೋಬನೇ, ಲಿವಾ್ಯತಾನನ ಅಂಗಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸೊಗಸಾದ ಆಕಾರವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಯಾವನೂ ಅದರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯಲಾರನು.
ಯಾವನೂ ಅದರ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾರನು.

14 ಬಲವಂತದಿಂದ ಅದರ ದವಡೆಗಳನು್ನ ತೆರೆಸಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದರ ದವಡೆಹಲು್ಲಗಳು ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
15 ಅದರ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗುರಾಣಿಗಳ ಸಾಲುಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮುದಿ್ರತವಾಗಿವೆ.

16 ಗಾಳಿಯೂ ಹಾದುಹೋಗದಂತೆ
ಆ ಗುರಾಣಿಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

17 ಗುರಾಣಿಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು
ಬಿಡಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

18 ಅದರ ಸೀನಿನ ತುಂತುರುಗಳು ಥಳಥಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ.

19 ಅದರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕೊಳಿ್ಳಗಳು
ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.

ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ.
20 ಕಾಯ್ದಮಡಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಆಪು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ

ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ
ಅದರ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಹಾಯುವುದು.

21 ಅದರ ಉಸಿರು ಇದ್ದಲನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು;
ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಅದರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹಾರುವವು.

22 ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತವಾಗಿದೆ;
ಜನರು ಭಯಗೊಂಡು ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

23 ಅದರ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ.

24 ಅದರ ಹೃದಯ ಬಂಡೆಯಂತಿದೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಬೀಸುವ ಕೆಳಗಲಿ್ಲನಂತೆ ಅದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ.

25 ಅದು ಎದಾ್ದಗ ಬಲಿಷ್ಠರು ಭಯಪಡುವರು.
ಅದು ತನ್ನ ಬಾಲವನು್ನ ತೂಗಿದರೆ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

26 ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿಯುವ ಖಡ್ಗ, ಭಜಿರ್ ಈಟಿಗಳು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಪುಟಹಾರುತ್ತವೆ.

ಯಾವ ಆಯುಧಗಳೂ ಅದನು್ನ ನೋಯಿಸಲಾರವು!
27 ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ತಾಮ್ರವನು್ನ ಲೊಡು್ಡಮರದಂತೆಯೂ ಮುರಿದುಹಾಕುವುದು.

28 ಬಾಣಗಳೂ ಅದನು್ನ ಓಡಿಸಲಾರವು,
ಕವಣಿಕಲು್ಲಗಳೂ ಅದಕೆ್ಕ ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ.

29 ಅದು ತನಗೆ ಬಡಿದ ಮರದ ದೊಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಮನುಷ್ಯರು ಬಿರುಸಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ನಗುತ್ತದೆ.

30 ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವು ಮಡಕೆಯ ಹರಿತವಾದ ಚೂರುಗಳಂತಿವೆ.
ಅದು ನಡೆಯುವಾಗ ಒಕ್ಕಣೆಯ ಸುತಿ್ತಗೆಯಂತೆ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ

ಕುಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
31 ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತಿ್ತರುವ ನೀರಿನಂತೆಯೂ
ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತಿ್ತರುವ ಎಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಅದು ನೀರನು್ನ

ಕುದಿಸುವುದು.
32 ಅದು ಈಜುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಾರಿಯೇ

ನಿಮಿರ್ತವಾಗುವುದು.
ಅದು ನೀರನು್ನ ಕಲಕಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿಳಿ ನೊರೆಯನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.
33 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯೂ ಅದರಂತಿಲ್ಲ.
ಈ ಪಾ್ರಣಿಯೊಂದೇ ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡದು.

34 ಅತ್ಯಂತ ಗವಿರ್ಷ್ಠ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಅದು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು.
ಅದು ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ರಾಜನಾಗಿದೆ.”

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೋಬನ ಉತ್ತರ

ಆಗ ಯೋಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ
ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಮಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಯಾವುದೂ
ಬದಲಿಸಲಾರದು; ಯಾವುದೂ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾರದು.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ‘ಈ ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಮೂಢನು ಯಾರು?’ ಎಂದು ನೀನು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆ.

ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ನಾನು ತಿಳಿಯಲಾಗದಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ, ‘ಯೋಬನೇ, ಆಲಿಸು; ನಾನು

ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸು’

ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಮೊದಲಾದರೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದನು;
ಈಗಲಾದರೋ ಕಣಾ್ಣರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೇ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ದುಃಖವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿ

ನಾನು ನಿನಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೋಬನಿಗೆ ದೊರೆತ ಐಶ್ವಯರ್
7 ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ,

ಎಲೀಫಜನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಎಲೀಫಜನು ತೇಮಾನ್
ಪಟ್ಟಣದವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಫಜನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಬನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು
ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಯೋಬನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ನೀವು
(ಮೂವರು) ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಯೋಬನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು. ಆಗ
ನಾನು ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಮನಿ್ನಸುವೆನು.
ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದವುಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯೋಬನು ಹೇಳಿದವುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ.” ಎಂದನು.

9 ಆಗ ತೇಮಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೀಫಜನೂ ಶೂಹ ದೇಶದ
ಬಿಲ್ದದನೂ ನಾಮಾಥ್ಯ ದೇಶದ ಚೋಫರನೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರು. ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರವನು್ನ ನೀಡಿದನು.

10 ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು
ಯೋಬನಿಗೆ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಯೋಬನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರೂ ಅವನ
ಪರಿಚಯಸ್ಥರೂ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ
ಮಾಡಿದರು; ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುಕದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯವನೂ್ನ ಒಂದು
ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
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12 ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನ ಜೀವಿತದ ಅಂತಿಮ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ಮೊದಲನೆ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಯೋಬನಿಗೆ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ ಆರು ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಜೊತೆ ಎತು್ತಗಳೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.
13 ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಬನು ಏಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮೂವರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 14 ಯೋಬನು ಮೊದಲನೆ ಮಗಳಿಗೆ
“ಯೆಮೀಮ” ಎಂತಲೂ, ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ “ಕೆಚೀಯ” ಎಂತಲೂ
ಮೂರನೆಯವಳಿಗೆ “ಕೆರೆನ್ಹಪೂ್ಪಕ್” ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 15

ಯೋಬನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಅತ್ಯಂತ

ಸೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಾಗಿದ್ದರು. ಯೋಬನು ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ನೂರನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಮರಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡನು. 17 ತರುವಾಯ ಯೋಬನು ಮುಪಿ್ಪನ
ಮುದುಕನಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡನು.
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು

ಮೊದಲನೆ ಭಾಗ

(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 1-41)
ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ,

ಪಾಪಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರದೆ

ಇರುವನೋ
ಅವನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು.

2 ನೀತಿವಂತನಾದ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುತಾ್ತ

ಅದನೆ್ನೕ ಹಗಲಿರುಳು ಧಾ್ಯನಿಸುವನು.
3 ಅವನು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದಂತಿರುವನು.

ಆ ಮರವು ತಕ್ಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಫಲಿಸುವುದು;
ಬಾಡದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವುದು;

ಅಂತೆಯೇ ಅವನ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವವು.
4 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲ!
ಅವರು ಗಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು.

5 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀಪಾರ್ಗುವುದು.

ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ನೀತಿವಂತರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು;
ದುಷ್ಟರನಾ್ನದರೋ ನಾಶಪಡಿಸುವನು.

ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಅವರು ಮೂಖರ್ತನದ ಸಂಚುಗಳನು್ನ

ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
2 ಅವುಗಳ ರಾಜರುಗಳೂ ನಾಯಕರುಗಳೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ

ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
3 “ದೇವರಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ದಂಗೆ ಎದು್ದ
ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗೋಣ” ಎಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

4 ಆದರೆ ಒಡೆಯನೂ ಪರಲೋಕದ ರಾಜನೂ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ
ನಗುವನು;

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವನು.
5 “ಇವನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನು ನಾನೇ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವಾದ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುವವನು ಇವನೇ”

ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುವನು.
ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಳು್ಳವರು.

7 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.
ಆತನು ನನಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಾದೆ! ನೀನೇ

ನನ್ನ ಮಗನು.
8 ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ

ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವರಾಗುವರು!

9 ಕಬಿ್ಬಣದ ಗದೆಯು ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ
ನುಚು್ಚನೂರುಮಾಡುವಂತೆ

ನೀನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜರುಗಳೇ, ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರಿ.
ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬುದಿ್ದಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ,
ನಡುಗುತಾ್ತ ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.

12 ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಿ,
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ತೋರಿಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ

ಸರಿ!

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ
ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ ಶತು್ರಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ.
2 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ, “ದೇವರು

ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
3 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಆಧಾರ.
ನನ್ನನು್ನ ಜಯವೀರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.

4 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು,
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುವನು.

5 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ
ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡರೂ
ನನಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

ನೀನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ದವಡೆಗೆ ಬಡಿದರೆ
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸು!

ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು.
2 ಜನರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವಿರಿ?
ಅಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲು

ಸುಳ್ಳಪವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?
3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ನಾನು ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.

4 ನೀವು ಕೋಪದಿಂದಿರುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದು್ದ
ಪಾಪಮಾಡದಿರಿ.

ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
5 ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸೆಯಿಡಿರಿ!

6 “ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಯಾರು ತೋರಿಸುವರು?
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮುಖವನು್ನ ನಾವು

ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
7 ಧಾನ್ಯಯವೂ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯೂ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಆನಂದವನು್ನ
ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವೆ.

8 ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿದಿ್ರಸುವೆನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಾತನು ನೀನೇ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು.
2 ನನ್ನ ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೇ

ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುವೆನು;

ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ.
4 ನೀನು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಇರಲಾರರು.

5 ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು;
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ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
6 ಸುಳಾ್ಳಡುವವರನು್ನ ನೀನು ನಾಶಪಡಿಸುವೆ.
ಕೊಲೆಗಾರರನೂ್ನ ಮೋಸಗಾರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು

ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು.
7 ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನಿನ್ನ

ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ

ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ,

ನಿನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
9 ಅವರ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಬಾಯಿಗಳು ಸವಿಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರೂ

ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ನಾಶಕರವಾದ ಗುಂಡಿಯಾಗಿವೆ.
ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದ ಸಮಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.

10 ದೇವರೇ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

11 ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾಕಾಲ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವೆ;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ;
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು!
ನಾನು ರೋಗಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಲಹೀನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು! ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.
3 ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ಬೇಕು?

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಪಡಿಸು!
ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

5 ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೇ?
ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರೇ?
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಒದೆ್ದಯಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕತಿ್ತದೆ.
ನಾನು ಅತು್ತ ಗೋಳಾಡಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖವೂ ಗೋಳಾಟವೂ ಉಂಟಾಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಲಹೀನಗೊಂಡಿವೆ; ಅತ್ತತು್ತ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ.
8 ದುಷ್ಟರೇ, ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

9 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
10 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ನಿರಾಶರಾಗುವರು.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವಮಾನಿತರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನಾದ ಕೂಷನ ಮಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತರುವವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡು!

2 ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಪಾ್ರಣಿಯಂತಾಗುವೆನು;

ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಸೀಳಿಹಾಕಲ್ಪಡುವೆನು.
3 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಯಾವುದೇ

ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ,
4 ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ,
ಶತು್ರವಿನಿಂದ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಏನನಾ್ನದರೂ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

5 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದ್ದರೂ,

ಶತು್ರವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ
ತುಳಿಯಲಿ;

ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮಣು್ಣಪಾಲು ಮಾಡಲಿ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರು!
ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ಎದು್ದನಿಂತು ಹೋರಾಡು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ನಾ್ಯಯಕಾ್ಕಗಿ ಒತಾ್ತಯಿಸು!

7 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗು.

8 ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದೂ ನಿರೂಪಿಸು.

9 ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ದಂಡಿಸು,
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.

ದೇವರೇ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತರಾಳವನು್ನ ನೀನು ಪರಿಶೋಧಿಸಬಲೆ್ಲ.

10 ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು ದೇವರೇ.
ಆತನು ಯಥಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

11 ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಾದ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು.

12 ಆತನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

13 ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
14 ಕೆಲವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ

ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವರು.
ಅವರು ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಸುಳಾ್ಳಡುವರು.

15 ಅವರು ಇತರರನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ತಾವೇ ಆ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.

16 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಇತರರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೂ್ರರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

17 ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅತಿಶಯವಾದದು್ದ.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದು.

2 ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗಳೂ ಕೂಸುಗಳ ಬಾಯಿಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತವೆ;

ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿರುವೆ.

3 ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ

ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.
4 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀನೇಕೆ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನೇಕೆ ಅವರನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

5 ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ ಮಾನವನೂ್ನ

ಕಿರೀಟವಾಗಿಟಿ್ಟರುವೆ.
6 ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಅವರನು್ನ

ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

7 ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವರು.

8 ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸಾಗರದ ಮೀನುಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ

ದೊರೆತನ ಮಾಡುವರು.
9 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು

ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯವಾಗಿದೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
2 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವೆನು.
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ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಬಿದು್ದ ನಾಶವಾದರು.

4 ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ.
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನೀನು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್

ಮಾಡಿರುವೆ.
5 ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಟೀಕಿಸಿ ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಜೀವಿತರ ಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ

ಅಳಿಸಿಹಾಕಿರುವೆ.
6 ವೈರಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರು.
ನೀನು ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆ!
ಈಗ ಹಾಳಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ; ದುಷ್ಟರನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವ ಯಾವುದೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
7 ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ

ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
8 ಆತನು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ

ತೀಪುರ್ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆಯಿಡುವರು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೀನು
ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಚೀಯೋನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

12 ಪಾ್ರಣಾಪರಾಧಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಆತನು
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ ಅವರನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.
13 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.
ಇಗೋ, ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
‘ಮರಣ ದಾ್ವರ’ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.”

14 ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
15 ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳವರು ತಾವು ತೋಡಿದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ತಾವೇ

ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು;
ತಾವು ಹಾಸಿದ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ತಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

16 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದ್ದರಿಂದ

ಆತನ ನೀತಿಯು ಪ್ರಖಾ್ಯತವಾಯಿತು.
17 ದೇವರನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು.
ಅವರು ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿರುವಂತೆ
ಕಾಣುತ್ತದೆ;

ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಡರೂ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

19 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಕೂಡದು.

20 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸು;
ತಾವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಬಹುದೂರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮರೆಯಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

2 ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠರಾಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೆ,

ಆ ದುಷ್ಟರ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.
3 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಶಪಿಸುತಾ್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ

ತಮಗಿರುವ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
4 ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವರ್ದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು;
ದುಷಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ದೇವರಿಲ್ಲದಂತೆ

ವತಿರ್ಸುವರು.
5 ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ

ಬುದಿ್ಧಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ವೈರಿಗಳು ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.

6 ಅವರು, “ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾವುದೂ ಕದಲಿಸದು;
ನಮಗೆ ಕೇಡಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ”

ಎಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
7 ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ;
ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುತಾ್ತರೆ, ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

8 ಅವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು
ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವರು;

ಅಸಹಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುವರು.
9 ಅವರು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ

ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
10 ಆ ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಜಜಿ್ಜಹಾಕುವರು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರು, “ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದ್ದನೆ!

ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಿಮುಖನಾಗಿದಾ್ದನೆ!
ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ!”

ಎಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗುವರು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ಕಾಯರ್ನಿರತನಾಗು!
ದೇವರೇ, ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸು!
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ!

13 ದುಷ್ಟರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವುದೇಕೆ?
ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
14 ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ಕೂ್ರರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡುವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಕಾಯರ್ನಿರತನಾಗು.

ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.

ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು ನೀನೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

15 ಕೆಡುಕರನು್ನ ನಾಶಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡು!

16 ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲವೂ ರಾಜನಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.

17 ಯೆಹೋವನೇ, ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳುವೆ.

ಅವರ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವೆ.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ಅನಾಥರನೂ್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವರನೂ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು.
ಆಗ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಗದು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಹೀಗಿರಲು, “ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹಾರಿಹೋಗು”
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

2 ದುಷ್ಟರು ಬೇಟೆಗಾರರಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವರು;
ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ನೀತಿವಂತರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ

ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವರು.
3 ಅಸಿ್ತವಾರಗಳೇ ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ
ನೀತಿವಂತನು ಏನು ಮಾಡಲಾದೀತು?

4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಮನುಷ್ಯರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವರನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತವೆ.

5 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವನು.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಹಿಂಸಕರನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.

6 ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವನು.

ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೆಂದರೆ ಕಾದ ಉರಿಗಾಳಿಯೊಂದೇ.
7 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಆತನು

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

ಒಳೆ್ಳಯವರೆಲಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡರು.
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಉಳಿದೇ

ಇಲ್ಲ.
2 ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ಮುಖಸು್ತತಿ

ಮಾಡುವರು.
3 ಸುಳಾ್ಳಡುವ ಆ ತುಟಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ
ಆ ನಾಲಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಲಿ.

4 “ನಾವು ಪ್ರಮುಖರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರ.
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ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಡೆಯರಾಗಲು ಯಾರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ದುಷ್ಟರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅಸಹಾಯಕರು ದುಃಖದಿಂದ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎದು್ದನಿಂತು, ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಅವರನು್ನ

ಕಾಪಾಡುವೆನು.”
6 ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಲ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಸಹಾಯಕರನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸು.
ಅವರನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸು.

8 ಆ ದುಷ್ಟರು ಪ್ರಮುಖರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರೂ
ಅವರು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ಮರೆತಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುವೆಯಾ?
ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವೆ?

2 ನಾನು ದುಃಖಕಾ್ರಂತನಾಗಿ ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು?
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು?

3 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು ಸಾಯಲೇಬೇಕಾಗುವುದು!
4 ಆಗ ವೈರಿಯು, “ನಾನು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ!” ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತ
ನನ್ನ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

5 ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸುವುದು.

6 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನಿಗೆ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವೆನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ದೇವರಿಲ್ಲ”
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಮೂಢರು ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವರು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
2 ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ

ಇದಾ್ದರೋ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ

ನೋಡುವನು.
3 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ.

4 ದುಷ್ಟರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಹಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ನುಂಗಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

5 ಬಡವರ ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಡವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು

ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.
ಆದರೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರೊಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಟರು ಭಯಭಾ್ರಂತರಾಗುವರು.

7 ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವಾತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನೇ?

ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸೆರೆವಾಸದಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನಾದರೋ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಬರುವನು;
ಆಗ ಯಾಕೋಬ್ಯರು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು; ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಎಂಥವನು
ವಾಸಿಸಬಲ್ಲನು?

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಎಂಥವನು
ನೆಲಸಬಲ್ಲನು?

2 ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವನೂ

ಹೃದಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಮಾತಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
3 ಅವನು ಚಾಡಿ ಹೇಳದವನೂ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ

ಮಾಡದವನೂ

ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನಿಂದಿಸದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
4 ಅವನು ದೇವದೂಷಕರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವವನೂ

ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

5 ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳದವನೂ
ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನೂ

ಆಗಿರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವವನು
ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿಯೇ ಇರುತಾ್ತನೆ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

2 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ

ಅತಿಶಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು;
ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ

ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
4 ಆದರೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳು

ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತವೆ.
ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ರಕ್ತದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು

ಪಾಲುಗಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ನಾನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5 ನನ್ನ ಪಾಲೂ ನನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯೂ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ.
ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಪಾಲನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಾತನು

ನೀನೇ.
6 ನನ್ನ ಪಾಲು ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

7 ನನ್ನ ಆಲೋಚನಾಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ, ಆತನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಅಂತರಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಸುವನು.

8 ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಾನೆಂದಿಗೂ
ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವೂ ಆತ್ಮವೂ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ದೇಹವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು.

10 ಯಾಕೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷವಿರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವಿರುವುದು.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾ್ಯಯವಾದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸು, ನನ್ನ ಯಥಾಥರ್ವಾದ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

2 ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರಲಿ.
ನೀನು ಸತ್ಯವನು್ನ ನೋಡಬಲಾ್ಲತನಾಗಿರುವೆ.

3 ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳವನು್ನ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ

ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.

4 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು
ನನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ್ದೕನೆ.

5 ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುತಾ್ತ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಪಾದವು ತಪು್ಪ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

6 ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾಗಲೆ್ಲಲಾ್ಲ,ನೀನು ನನಗೆ
ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ನೀನು ಸಹಾಯಮಾಡುವೆ;

ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು.

8 ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊ.
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9 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸು.

10 ಆ ದುಷ್ಟರು ಗವಿರ್ಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

11 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದು ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ;
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

12 ಅವರು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತರುವ ಸಿಂಹಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತರುವ ಪಾ್ರಯದ

ಸಿಂಹಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು, ವೈರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ಅವರನು್ನ ಶರಣಾಗತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

14 ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಲೋಕಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.

ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವ ಅನೇಕರು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸು.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಒದಗಿಸಿಕೊಡು.
15 ನಾನು ನಾ್ಯಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ

ದಶರ್ನವಾಗುವುದು.
ಎಚೆ್ಚತಾ್ತಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ದಶರ್ನದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವೆನು.

ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನನು್ನ ಸೌಲನಿಂದಲೂ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರ
ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,

ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು!
2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ

ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯೂ
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಬಲವೂ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

4 ಮರಣಕರವಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡವು.
ನಾಶಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.
5 ಪಾತಾಳದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮರಣಕರವಾದ ಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.

6 ಆಗ ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು;
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

7 ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ
ನಡುಗಿತು;

ಪವರ್ತಗಳ ಬುನಾದಿಗಳು ಕಂಪಿಸಿದವು.
8 ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು;
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳೂ

ಬಂದವು.
9 ಆತನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದನು.
ಆತನು ದಟ್ಟವಾದ ಕಪು್ಪಮೋಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.

10 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿ
ವಾಯುವೇ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಾರಿಬಂದನು.

11 ಆತನನು್ನ ಗುಡಾರದಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ
ಕಪು್ಪಮೋಡದಲಿ್ಲ

ಆತನು ಮರೆಯಾದನು.
12 ಬಳಿಕ, ಆತನ ಉಜ್ವಲವಾದ ಪ್ರಕಾಶವು ಮೋಡಗಳನು್ನ

ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಲು
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು; ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊಳೆದವು.

13 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗಿದನು;
ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

14 ಆತನು ಬಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು;
ಸಿಡಿಲುಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.

15 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿ ನೀರನು್ನ ನೂಕಲು

ಸಮುದ್ರದ ತಳವೇ ಕಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿದವು.

16 ಆತನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲೆತಿ್ತದನು.

17 ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ವೈರಿಗಳು

ನನಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು; ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

18 ನಾನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು,

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದನು.
19 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

20 ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದನು;

ನಾನು ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

21 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ದೇವರ ವಿರೋಧನಾಗಿ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

22 ನಾನು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

23 ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದೆ್ದನು.
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ್ದನು.

24 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನೀತಿವಂತನೂ
ನಿರಪರಾಧಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

ಆತನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
25 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ
ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ
ನೀನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವೆ.

26 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ;

ದುಷ್ಟರಿಗಾದರೋ ಶತು್ರವಾಗಿರುವೆ.
27 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವೆ.
ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗಾದರೋ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವೆ.

28 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವವನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವನು.
29 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಸೈನಿಕರೊಡನೆ

ಓಡಬಲೆ್ಲ.
ನನ್ನ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಶತು್ರಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ

ಹತು್ತವೆನು.
30 ದೇವರ ಮಾಗರ್ಗಳು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಆತನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು.

31 ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಂಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

32 ಆತನೇ, ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು;
ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.

33 ಆತನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವನು; ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ಬೀಳದಂತೆ ದೃಢಪಡಿಸುವನು.
34 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತೋಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದ ಬಾಣವನು್ನ

ಎಸೆಯಬಲ್ಲವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಲವಾದ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಯನು್ನ ಎಸೆಯಬಲೆ್ಲ.

35 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ವಿಜಯದ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವೆ.

36 ದೇವರೇ, ನಾನು ಮುಗ್ಗರಿಸದೆ ನಡೆಯಲು
ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ಹರಡುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸು.

37 ಆಗ ನಾನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯಲು ಶಕ್ತನಾಗುವೆ.
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ತನಕ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

38 ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಏಳಲಾರದಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು;

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೇ ಇರುವರು.
39 ದೇವರೇ, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ;
ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

40 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗುರುಳಿಸಲು
ನೀನು ನನಗೆ ಅವಕಾಶನೀಡಿದೆ.

41 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು;
ಆದರೆ ಆತನೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

42 ನಾನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ತುಂಡುತುಂಡು
ಮಾಡುವೆನು; ಜಜಿ್ಜ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವೆನು;

ಗಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ ಅವರಾಗುವರು.
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43 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವರು.

44 ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು.
ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಿರುವರು.

45 ಆ ವಿದೇಶಿಯರು ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಡುಗುತಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವರು.

46 ಯೆಹೋವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

47 ದೇವರು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
48 ಯೆಹೋವನೇ, ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ.

ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನೀನು ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ;

ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
49 ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕುರಿತು ಹಾಡುಗಳನು್ನ ಹಾಡುವೆನು.

50 ಆತನು ತಾನು ನೇಮಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ
ಜಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು;

ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರುವನು.

ಆತನು ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.
2 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ವಿಷಯವನು್ನ

ತಿಳಿಸುವುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾತಿ್ರಯೂ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಯನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.
3 ಅವುಗಳ ಮಾತಾಗಲಿ
ನುಡಿಗಳಾಗಲಿ ಸ್ವರವಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸದು.

4 ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಸಂದೇಶವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡುತ್ತದೆ;
ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳವರೆಗೂ ವಾ್ಯಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಕಾಶವು ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಮನೆಯಂತಿದೆ.
5 ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಬರುವ

ಮದುಮಗನಂತೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಉದಯಿಸುವನು.
ಕಿ್ರೕಡಾಪಟುವಿನಂತೆ
ಸೂಯರ್ನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಓಡಲಾರಂಭಿಸುವನು.

6 ಸೂಯರ್ನು ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಉದಯಿಸಿ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಗೆ ಓಡುತಾ್ತಹೋಗುವನು.
ಅವನ ತಾಪಕೆ್ಕ ಯಾವುದೂ ಮರೆಯಾಗಿರಲಾರದು.

7 ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿವೆ.
ಅವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಯು ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅದು ಮೂಢರನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8 ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವು ಮನುಸ್ಸನು್ನ ಸಂತೋಷಗೂಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವು ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

9 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಡುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ;
ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿವೆ;
ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯಾನುಸಾರವಾಗಿವೆ.

10 ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ;
ಅಪ್ಪಟವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮಧುರವಾಗಿವೆ.

11 ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳು ಆತನ ಸೇವಕನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ಯಾವನೂ ತನ್ನ ತಪು್ಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಪ್ತ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.

13 ನನ್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ಪಾಪಮಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡ.
ಆ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆಳದಿರಲಿ.

ನೀನು ಸಹಾಯಮಾಡಿದರೆ
ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಯೂ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿಯೂ

ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ.

14 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೂ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ನಿನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿರಲಿ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು ನೀನೇ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.

ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸಲಿ.

2 ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ.
ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡಲಿ.

3 ನೀನು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

4 ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.

5 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.

6 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.

ದೇವರು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು;

ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
7 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ನಾವಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.
8 ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು;
ನಾವಾದರೋ ಜಯಗಳಿಸಿದೆವು! ನಾವು ಜಯಪ್ರದರಾಗಿ

ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು!
9 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಿದನು!
ನಾವು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವು ರಾಜನನು್ನ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವುದು.
2 ರಾಜನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಾಗ
ನೀನು ಅವನ ಕೋರಿಕೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿದೆ.

3 ನೀನು ರಾಜನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವೆ.
ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರುವೆ.

4 ಅವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೀನು
ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ.

ದೇವರೇ, ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

5 ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವನೂ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಬರಮಾಡಿದೆ.

6 ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅತಾ್ಯನಂದಪಡುವನು.

7 ರಾಜನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠತನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು
ತೋರಿಸುವೆ.

ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಸೋಲಿಸುವುದು.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ರಾಜನೊಂದಿರುವಾಗ
ಅವನು ಉರಿಯುವ ಕುಲಿಮೆಯಂತಿರುವನು.

ಅವನ ಕೋಪವು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುವುದು;
ಅವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.

10 ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ;
ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ.

11 ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಅವರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
12 ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬಾಣಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಸೆಯುವಾಗ
ಅವರು ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆ್ಗ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಹಾಡುವೆವು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
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ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ! ಯಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದಿರುವೆ?

ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸದೆ ಯಾಕೆ ಬಹುದೂರವಾಗಿರುವೆ!
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಕೇಳದೆ ಯಾಕೆ

ಬಹದೂರವಾಗಿರುವೆ?
2 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು,
ಆದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ರಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.
3 ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನೇ.
ನೀನು ರಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸು್ತತಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ.

4 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ನೀನು ಅವರನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
5 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಅವರನು್ನ

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

6 ಹೀಗಿರಲು, ನಾನು ಹುಳವೇ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲವೇ?
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಾಚಿಕೆಪಡುತಾ್ತರೆ; ಅವರು ನನ್ನನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
7 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಗೇಲಿಮಾಡುವರು.
ಅವರು ಓರೇ ತುಟಿಮಾಡಿ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತ,

8 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡು,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
9 ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.
ನಾನಿನೂ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ

ಸಂತೈಸಿದವನು ನೀನೇ.
10 ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವೆ.
ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ

ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವನು ನೀನೇ.
11 ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ಆಪತು್ತ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

12 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹೋರಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.

13 ಪಾ್ರಣಿಯೊಂದನು್ನ ಸೀಳಿಹಾಕುತಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ
ಅವರ ಬಾಯಿಗಳು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ.

14 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದ ನೀರಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಬಲವು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ;

ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿವೆ;
ಹೃದಯವು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.

15 ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಒಡೆದುಹೋದ ಮಡಿಕೆಯ ಒಣ ತುಂಡಿನಂತಿದೆ.
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಬಾಯಿ ಮೇಲಾ್ಭಗಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವೆ.

16 ದುಷ್ಟರು ನಾಯಿಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಿವಿದಿದಾ್ದರೆ.

17 ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಎದು್ದಕಾಣುತಿ್ತವೆ!
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!
ಅವರು ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!

18 ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಗಾಗಿ ಚೀಟುಹಾಕುವರು.

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ!
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

20 ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವವು ನಾಯಿಗಳ ಪಾಲಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸು.

21 ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು;
ಹೋರಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು.

22 ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸುವೆನು.

23 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ.
ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಗಳವರೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಘನಮಾನವನು್ನ

ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ!
ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ!

24 ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಆತನು
ಸಹಾಯಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;

ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;

ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
26 ಬಡವರು ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಬಂದವರೇ, ಆತನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ.

27 ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ.

ವಿದೇಶಗಳಿಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ.
28 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ರಾಜನು!
ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಳುವನು.

29 ಬಲಿಷ್ಠರೂ ದೃಢಕಾಯರೂ ತಿಂದು ದೇವರಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

ಸಾಯುವವರೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

30 ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರು ಯೆಹೋವನ
ಸೇವೆಮಾಡುವರು.

ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು.
31 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಮಾರಿನವರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಕುರುಬನು.

ನನಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗಿಸುವನು.

ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸುವನು.

3 ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿ
ನೀತಿಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವನು.

4 ನಾನು ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ
ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯೂ ಊರುಗೋಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.

5 ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಔತಣವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ;

ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚರುವೆ.
ನನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತಿ್ತದೆ.

6 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶುಭವೂ ಕೃಪೆಯೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸುವೆನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ
ಯೆಹೋವನದೇ.

ಲೋಕವೂ ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆತನವೇ.
2 ಅದರ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದವನು ಆತನೇ.
ಅದನು್ನ ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದವನೂ ಆತನೇ.

3 ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತು್ತವವರು ಎಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು?
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವವರು

ಎಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು?
4 ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರೂ
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡದವರೂ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸದವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

5 ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು;
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನಿರಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

6 ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಇಂಥವರೇ.
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು

ಇಂಥವರೇ.
7 ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ, ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ!
ಪುರಾತನ ದಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ರಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

8 ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ರಾಜನು ಯಾರು?
ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ ಆತನು.

9 ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳೇ, ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ!
ಪುರಾತನ ದಾ್ವರಗಳೇ, ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ರಾಜನು ಆಗಮಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

10 ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ರಾಜನು ಯಾರು?
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಆ ರಾಜನು.
ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ರಾಜನು ಆತನೇ.
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ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

2 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡದಂತಾಗಲಿ!
3 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ನಿರಾಶರಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರೋ ನಿರಾಶರಾಗುವರು.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

5 ನನಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು; ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸು.

ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ.
ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.

ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
7 ನಾನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದಗ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನಾ್ನಗಲಿ

ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
8 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.

9 ಆತನು ದೀನರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ನಾ್ಯಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.

10 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ

ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

12 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.

13 ಅವನು ಸುಖದಿಂದಿರುವನು.
ಆತನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು

ಅನುಭವಿಸುವರು.
14 ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ

ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಂತಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

15 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುತಿ್ತವೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಸುವನು.

16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಬಾಧೆಪಡುವವನೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಕರುಣೆತೋರು.
17 ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ನನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು.

18 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ
ನೋಡು.

ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸು.
19 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.

20 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
21 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.

22 ದೇವರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು; ನನ್ನ
ಜೀವಿತ ಶುದ್ಧವಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿರೂಪಿಸು.

ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸು.

3 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆನು.

4 ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ಅವರಲಿ್ಲ ನಾನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ.
ನಾನು ಕಪಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರುವವನಲ್ಲ.

5 ಆ ದುಷ್ಟ ತಂಡಗಳನು್ನ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಮೋಸಗಾರರ ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ನಡೆಯಲು

ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
7 ನಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಡುವೆನು.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾಗುಡಾರವೂ
ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.

9 ಆ ಪಾಪಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೊಲೆಗಾರರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ.

10 ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುವರು;
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

11 ನಾನಾದರೋ ನಿರಪರಾಧಿ.
ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

12 ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ ರಕ್ಷಕನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ!

2 ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡುವಾಗ
ತಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು.

3 ಮಹಾಸೈನ್ಯವೇ ನನಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ನಾನು
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೈನಿಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು
ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
4 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ

ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ
ಆತನ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಇರಬೇಕೆಂಬ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು

ಅದನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
5 ನಾನು ಅಪಾಯದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.

6 ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು!

ಆಗ ನಾನು ಆತನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡ:
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ.
ನನ್ನನು್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ! ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಡ!

10 ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೇನು;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

11 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ವೈರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ

ನಿನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.
12 ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ಕೇಡಾಗಲೆಂದು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂಥ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಡಬೇಡ.

13 ಯೆಹೋವನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ನಾನು ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ

ದೃಢನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ.
14 ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ!
ಬಲವಾಗಿಯೂ ಧೈಯರ್ವಾಗಿಯೂ ಇರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ!

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
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ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

2 ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣಿಸು.

3 ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಡ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ “ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ” ಎಂದು

ಹರಸಿದರೂ ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
4 ಅವರು ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೇ ಕೇಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

5 ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ
ಕೆಡುಕರು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ನಿತ್ಯನಾಶಮಾಡುವನು.

6 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ.

7 ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಬಲವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನನಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು.
ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸುವುದು;
ನಾನು ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ
ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು,
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು!
ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿದು್ದ ಸದಾಕಾಲ ಅವರನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವಪುತ್ರರೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ

ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.

3 ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರುವುದು.
ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲಿನ ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ

ದೇವರ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಬರುವುದು.
4 ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.

5 ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕುವನು.

6 ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಅದು
ನತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಎಳೆಕರುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ;

ಸಿಯೋರ್ನ್ ಪವರ್ತವು ಕಂಪಿಸುವಾಗ ಕುಣಿದಾಡುವ ಎಳೆ
ಹೋರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

7 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಮಿಂಚುಗಳು ಥಳಥಳನೆ
ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

8 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನದಿಂದ ಅರಣ್ಯವು ಕಂಪಿಸುವುದು.
ಆತನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಕಾದೇಶ್ ಅರಣ್ಯವು ನಡುಗುವುದು.

9 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನಕೆ್ಕ ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಕಾಡಿನ ಮರಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ

ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವರು.
10 ಜಲಪ್ರಳಯದ ಕಾಲದಲೂ್ಲ ಯೆಹೋವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲ ರಾಜನಾಗಿರುವನು.

11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಿ.

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಮೇಲೆತಿ್ತದವನು
ನೀನೇ;

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋಗಿ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ;

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
2 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಾಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದೆ;
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ!
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

5 ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಿರುವುದು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಾದರೋ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ನಾನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ದುಃಖದಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ
ಮುಂಜಾನೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು.

6 ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದಾ್ದಗ
ನನಗೆ ಕೇಡೇ ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದಾ್ದಗ
ನನ್ನನು್ನ ಯಾವುದೂ ಸೋಲಿಸಲಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾದಾಗ
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗತೊಡಗಿದೆ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ;
ಕರುಣೆತೋರು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.

9 “ದೇವರೇ, ನಾನು ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ,
ಅದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನಾದೀತು?

ಸತ್ತವರು ಕೇವಲ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರು!
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ!
ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ
ಕರುಣೆತೋರು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು.

11 ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗೋಳಾಟವನು್ನ
ಸಂತೋಷದ ನತರ್ನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಹಷರ್ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದೆ.

12 ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರದೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸದಾಕಾಲ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
ಕರುಣೆತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

2 ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದು್ದ
ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು!

3 ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು; ನನಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ

ನೀಡು.
4 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆಬೀಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವಾಗಿರುವೆ.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ದೇವರು
ನೀನೊಬ್ಬನೇ.

ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

6 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ ನಾನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಡುವೆನು.
7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು.
ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ;
ನನಗಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

8 ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ಯಲು ನೀನು
ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.

ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ,
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯೂ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

10 ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ವಷರ್ಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಲೆ್ಲೕ ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸುತಿ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಬಲವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

11 ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವರು;

ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡುವರು;
ನನ್ನನು್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ

ಹೊರಟುಹೋಗುವರು.
12 ನಾನು ಸತ್ತವರಂತೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾಪಕಕೂ್ಕ ಬಾರದವನಾದೆನು.
ಕಳೆದುಹೋದ ಉಪಕರಣದಂತೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ

ಮರೆತೇಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
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13 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ದಂಗೆಯೆದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

15 ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ.
ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು; ನನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು

ಬರುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
16 ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

17 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿರಾಶನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಡುಕರಾದರೋ ನಿರಾಶರಾಗುವರು.
ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುವರು.

18 ಕೆಡುಕರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.

ಅವರು ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ಮೌನಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

19 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ

ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ.
20 ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಕೆಡುಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ.
ನೀನಾದರೋ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡುವೆ;
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಡುವೆ.

21 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ! ವೈರಿಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ

ಆತನು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿ
ತೋರಿದಾ್ದನೆ.

22 ನಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟ.
23 ದೇವರ ಭಕ್ತರೇ, ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲೇಬೇಕು!
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು; ಗವಿರ್ಷ್ಠರನಾ್ನದರೋ

ದಂಡಿಸುವನು.
24 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ, ದೃಢವಾಗಿಯೂ

ಧೈಯರ್ವಾಗಿಯೂ ಇರಿ.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯಾವನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ
ಯಾವನ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಅಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ
ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

2 ಯೆಹೋವನು ಯಾವನನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ

ಯಾವನು ತನ್ನ ಗುಪ್ತಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೋ

ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
3 ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡದೆ ಇದಾ್ದಗ
ದಿನವೆಲಾ್ಲ್ಲ ಪಾಪದಿಂದ ನರಳಬೇಕಾಯಿತು;
ವೇದನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೇ ಸವೆದು

ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು.
4 ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿತು್ತ.
ನಾನು ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಭೂಮಿಯಂತಾದೆನು.

5 ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ನನ್ನ ಯಾವ ದೋಷವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
6 ದೇವರೇ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ.
ಆಪತು್ತಗಳು ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬಂದರೂ ಅವರನು್ನ

ಮುಟ್ಟಲಾರವು.
7 ನೀನು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿರುವೆ.
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಕಾಪಾಡುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿನಗೆ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ

ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಿನಗೆ ಮಾಗರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿರುವೆನು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಯಂತಾಗಲಿ ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಂತಾಗಲಿ
ಮೂಢರಾಗಿರಬೇಡಿ.

ಬಾರು, ಕಡಿವಾಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.”

10 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಆತನ

ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
11 ನೀತಿವಂತರೇ, ಹಷಿರ್ಸಿರಿ; ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಶುದ್ಧಹೃದಯವುಳ್ಳವರೇ, ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.

ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.
ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
2 ಲೈರ್ ವಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
3 ಆತನಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿರಿ!
ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಇಂಪಾಗಿ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಆನಂದದಿಂದ

ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.
4 ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾದದು್ದ!
ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

5 ಆತನು ನೀತಿಯನೂ್ನ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಆಕಾಶವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಯಿತು!
ಆತನ ಉಸಿರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿತು.

7 ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;

ಮಹಾಸಾಗರಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದನು.
8 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲಿ.
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ.

9 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನುಡಿದಾಗ ಭೂಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟಯಾಯಿತು;

ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು.
10 ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ

ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು;
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪಲ ಮಾಡಬಲ್ಲನು.

11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಯೋಜನೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.
ಆತನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿವೆ.

12 ಯಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯರನಾ್ನಗಿ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
13 ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವನು.

14 ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡುವನು.

15 ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನುಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

16 ಮಹಾಸೇನಾಬಲದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೂ
ಜಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಯುದ್ಧವೀರನೂ
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರಲಾರನು.

17 ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವ ಜಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವುಗಳ ಬಲವು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.

18 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು.

19 ಅವರನು್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು ಆತನೇ.
ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರುವಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಕೊಡುವನು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

21 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
ನಾನು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

22 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.

ದಾವೀದನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ

ಬಾಯಲಿ್ಲರುವುದು.
2 ದೀನರೇ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

3 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸೋಣ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 31:13 391 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 34:3
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4 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು
ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು.

ನನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಭೀತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
5 ಆತನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವವರು ಸಹಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗದು.

6 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಬಡಮನುಷ್ಯನು ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಎಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

7 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ಸುತ್ತಲೂ ಆತನ ದೂತನು
ದಂಡಿಳಿಸಿ ಕಾವಲಾಗಿದು್ದ ಕಾಪಾಡುವನು.

8 ಯೆಹೋವನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ
ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಭಾಗ್ಯವಂತರು.
9 ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ ಇಲ್ಲ.

10 ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೋ ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರು

ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
11 ಮಕ್ಕಳಿರಾ, ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರಬೇಕಾದ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ

ಕಲಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
12 ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವು ಬೇಕೋ?
ಬಹುಕಾಲ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ?

13 ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾತಾಡದಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ
ಕಾದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಸುಳಾ್ಳಡದಂತೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಬಯಸಿ ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
15 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

16 ಕೆಡುಕರಿಗಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ವಿರೋಧವಾಗಿರುವನು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವನು.

17 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು;
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.

18 ಮನಗುಂದಿದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪವಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ಅವರನು್ನ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವನು.

19 ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು.

20 ಆತನು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

21 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಸಾಯುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ವೈರಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವರು.

22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ

ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾದಿಸು!
ನನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡು!

2 ಯೆಹೋವನೇ, ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲು್ಲ.

3 ಈಟಿಯನೂ್ನ ಭಲೆ್ಲಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ವೈರಿಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡು.

“ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬ ಅಭಯವಚನ ನೀಡು.
4 ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು

ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಅವಮಾನಗೊಂಡು

ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
5 ಅವರು ಗಾಳಿಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಾಗಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ರಸೆ್ತಯು ಕತ್ತಲಾಗಿರಲಿ; ಜಾರುತಿ್ತರಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.

7 ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ
ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.

ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.
8 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಲಿ;
ತಾವು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ತಾವೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಲಿ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದಂತೆ ಅಪಾಯವು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

9 ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

10 ಯೆಹೋವನೇ, ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹೇಳುವೆ,
“ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಬಡವರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು ನೀನೇ.
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೂ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೂ

ಕೊಡುವಾತನು ನೀನೇ.”
11 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.
ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ

ಕೇಳುವರು.
12 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರು ನನಗೆ

ಅಪಕಾರಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

13 ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದಾ್ದಗ ನಾನು ದುಃಖಪಟೆ್ಟನು; ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಿದೆನು.

ನಾನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇ?
14 ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದಾ್ದಗ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆಯೂ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ

ಉಪಚರಿಸಿದೆನು;
ತಾಯಿ ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಅತೆ್ತನು.

15 ಆದರೆ ನಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು,

ಅವರು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲ್ಲ;
ಅವರ ಪರಿಚಯವೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ

ಮಾಡಿದರು.
16 ಅವರು ಕೆಟ್ಟಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು;
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲಕಡಿದರು.

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನೋಡುತಾ್ತ
ಇರುವೆ?

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು;
ಸಿಂಹಗಳಂತಿರುವ ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಪಾ್ರಣವನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸು.
18 ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಬಲಿಷ್ಠರ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

19 ಸುಳು್ಳಗಾರರಾದ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಗ್ಗಲಾರರು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ

ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.
20 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಶಾಂತಿಸಾ್ಥಪನೆಗಾಗಿ ಯಾವ

ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು

ಅವರು ಒಳಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
21 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವರು.
“ಆಹಾ! ನೀನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ!” ಎನು್ನವರು.

22 ಯೆಹೋವನೇ, ಇದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ; ನನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

23 ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಎದೆ್ದೕಳು!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಾಗಿ ಹೋರಾಡು; ನನಗೆ

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸು.
24 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ

ನನಗೆ ನಾ್ಯಯದೊರಕಿಸು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.

25 ಅವರು, “ಆಹಾ! ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಪಡೆದೆವು!” ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡ.

“ನಾವು ಅವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆವು!” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ.

26 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವಮಾನಕೂ್ಕ ನಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇಡಾದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;

ತಮ್ಮನು್ನ ನನಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು!
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅವಮಾನವೂ ನಾಚಿಕೆಯೂ

ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
27 ನನಗೆ ನಾ್ಯಯ ದೊರೆಯಲೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು

ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.
“ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡವನು!

ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದುದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದನು”
ಎಂದು

ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ.
28 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು;
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದುಷ್ಟನು ಪಾಪದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ, “ನಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ

ಆತನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
2 ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
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ಅವನು ತನ್ನ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

3 ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ.
4 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಅವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಆಲೋಚಿಸುವನು.
ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದಾ್ದಗ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡದೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಕಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಮೇಘಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.
6 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಅತು್ಯನ್ನತವಾದ ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವು ಮಹಾಸಾಗರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಳವಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಕಾಪಾಡುವಾತನು
ನೀನೇ.

7 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು್ದ
ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.

ಜನರೂ ದೇವದೂತರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
8 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವರು ನವಚೈತನ್ಯವನು್ನ

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೀಡು.

9 ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹರಿಯುವುದು!
ನಾವು ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡುವುದು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ.

10 ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಸಿರಲಿ.
ಯಥಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡು.

11 ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಬಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಡ;
ದುಷ್ಟರ ಕೈಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಡ.

12 “ದುಷ್ಟರು ಬಿದು್ದ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಅವರು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಮೇಲೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.
2 ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ

ಸೊಪಿ್ಪನಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವರು.
3 ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದರೆ, ದೀಘರ್ಕಾಲ ಬದುಕುವೆ;
ಭೂಮಿಯ ಅನೇಕ ಫಲಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವೆ.

4 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡು.
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದುದನು್ನ ಆತನೇ ಕೊಡುವನು.

5 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ಮಾಡುವನು.

6 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯೂ ನಾ್ಯಯವೂ
ಮಧಾಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ.

7 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕಾದುಕೊಂಡಿರು.

ಕೆಡುಕರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಕಂಡು ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಕೆಡುಕರ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳು ನೆರವೇರಿದರೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ.

8 ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ! ರೋಷದಿಂದಿರಬೇಡ! ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ!
ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

9 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ನಾಶವಾಗುವರು.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಡುವವರಾದರೋ ವಾಗಾ್ದನ

ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ!

11 ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೀನರು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು;

ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
12 ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರ ವಿರುದ್ಧ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು

ಹಲು್ಲಕಡಿಯುವರು.
13 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವನು.
ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಆಪತು್ತಗಳು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.

14 ಕೆಡುಕರು ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಕೈಗೆತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು; ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಗೆ
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ ಗುರಿಯಿಡುವರು.

ಅವರು ಬಡವರನೂ್ನ ಅಸಹಾಯಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ
ಯಥಾಥರ್ವಂತರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.

15 ಆದರೆ ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗಗಳು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಿಗೇ ನಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

16 ದುಷ್ಟನ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಗಿಂತಲೂ

ನೀತಿವಂತನ ಬಡತನವೇ ಮೇಲು.
17 ಯಾಕೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರು ನಾಶವಾಗುವರು.
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನದರೋ ಯೆಹೋವನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವನು.

18 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಅವರ ಜೀವಮಾನ ಪೂತಿರ್
ಕಾಪಾಡುವನು.

ಅವರ ಭೂಮಿಯು ಸದಾಕಾಲ ಅವರದೇ ಆಗಿರುವುದು.
19 ಆಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

20 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಾಶವಾಗುವರು.

ಅವರ ಕಣಿವೆಗಳು ಒಳಗೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ;
ಅವರು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವರು.

21 ದುಷ್ಟನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತನಾದರೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವನು.

22 ನೀತಿವಂತರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರೆ, ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಶಪಿಸಿದರೆ, ಜನರು ನಾಶವಾಗುವರು.
23 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ತನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು
ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

24 ಅವನು ಎಡವಿದರೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

25 ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದೆ್ದನು, ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೇವರು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಅವನ

ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡುವುದನಾ್ನಗಲಿ ನಾನೆಂದೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
26 ನೀತಿವಂತನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

27 ನೀನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದರೆ ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕುವೆ.

28 ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ

ಅವರನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡುವನು.
ದುಷ್ಟರನಾ್ನದರೋ ಆತನು ನಾಶಮಾಡುವನು.

29 ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ವಾಸಿಸುವರು.

30 ನೀತಿವಂತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬುದಿ್ಧವಾದ ಹೇಳುವನು.
ಅವನ ತೀಮಾರ್ನಗಳು ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

31 ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವು ನೀತಿವಂತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
ಅವನು ನೀತಿಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯವನು.

32 ಕೆಡುಕರಾದರೋ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಲು ಹೊಂಚುಹಾಕುವರು.

33 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪಾರ್ಗಲು ಆತನು

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಯಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು;
ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
35 ಮಹಾದುಷ್ಟನನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನು ಮಹಾವೃಕ್ಷದಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು.

36 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲವಾದನು.
ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

37 ಪವಿತ್ರರನೂ್ನ ಯಥಾಥರ್ರನೂ್ನ ಗಮನಿಸು.
ಶಾಂತಿಪಿ್ರಯರು ಅನೇಕ ಸಂತಾನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

38 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶವಾಗುವರು.

ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ ನಾಶವಾಗುವರು.
39 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲರುವಾಗ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ

ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
40 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅವರನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ನೀತಿವಂತರು ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ

ದುಷ್ಟರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹಾಡು. ರಚನೆಗಾರ:

ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ.

ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸಬೇಡ.
2 ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನಗೆ ನಾಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
3 ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಹುಣಾ್ಣಗಿದೆ.
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ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಯುತಿ್ತವೆ.
4 ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ನನ್ನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ

ಹೊರೆಯಂತಿವೆ.
5 ನಾನೊಂದು ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.
ಈಗ ನನಗೆ ಕೀವು ಸೋರಿ ದುವಾರ್ಸನೆಯಿಂದಿರುವ

ಹುಣು್ಣಗಳಾಗಿವೆ.
6 ನಾನು ಬಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿರುತಾ್ಸಹನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

7 ನನಗೆ ಜ್ವರವಿದೆ,
ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

8 ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿರುವುದರಿಂದ ಜೋಮು ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

9 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ನರಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿರುವೆ.
ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸಿರು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

10 ನನ್ನ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಯಿಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಹಿಂಗಿಹೋಗಿದೆ.

11 ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಲಿ ನೆರೆಯವರಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು

ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

12 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ನಾಶನದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

13 ಆದರೆ ನಾನು ಕಿವುಡನಂತೆ ಕೇಳದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮೂಕನಂತೆ ಮಾತಾಡದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 ನಾನು ಕಿವಿಕೇಳಿಸದವನಂತೆಯೂ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಡಲಾರದವನಂತೆಯೂ ಆದೆನು.

15 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡು.

16 ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ನಗುವರು.

ನನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯು ಪಾಪದ ಫಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು.
17 ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ;
ನನ್ನ ನೋವನು್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ.

18 ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

19 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಚುರುಕಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿಯೂ
ಇದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.
20 ನಾನು ಉಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅಪಕಾರವನೆ್ನೕ ಮಾಡುವರು.

ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇರು!

22 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
“ನಾನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಮಾತಾಡುವೆ.

ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.

ದುಷ್ಟರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆ”
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

2 ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದೆ್ದನು.
ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ವೇದನೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

3 ನಾನು ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಅದರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿದಷೂ್ಟ ಕೋಪವು ಅಧಿಕವಾಯಿತು.
ಆಗ ನಾನು ಬಾಯಿತೆರೆದು,

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸು!
ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲವಿರುವುದು?
ನಾನೆಷು್ಟ ಕಾಲ ಬದುಕುವೆ?

5 ನೀನು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಅಲಾ್ಪಯುಷ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜೀವಿತವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೂ ಬಾರದು.

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ಮೋಡದಂತೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದೆ.
ಯಾವನೂ ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ!

6 ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.
ನಾವು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುವುದೋ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಯದು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು?
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೀನೇ.

8 ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ಮೂಖರ್ರ ನಿಂದೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ.

9 ನಾನು ಬಾಯಿತೆರೆದು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ.

10 ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವೆನು.

11 ನೀನು ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ.

ನುಸಿಯು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದವುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಾಶಮಾಡುವೆ.

ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮೋಡದಂತಿವೆ.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು!
ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು!

ನಾನು ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಂತೆ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ, ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಜೀವಿಸುವೆನು.

13 ನೀನು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಬೇಡ!
ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿರಲಿ.

ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲವಾಗುವೆನು!
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು;

ಆತನು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದನು.
2 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಎತಿ್ತದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಸರಿನ ಸ್ಥಳದಿಂದ

ಮೇಲೆತಿ್ತ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿದನು;
ದೃಢವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

3 ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ.
ಅದು ನನ್ನ ದೇವರ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.

ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನೇಕರು ನೋಡಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು.

4 ಯಾವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೋ ಅವನೇ
ಧನ್ಯನು.

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೂ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೂ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದವನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅನೇಕ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ!

ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;
ಅವು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ.

6 ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಯಜ್ಞಗಳಾಗಲಿ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಳಾಗಲಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಾಗಲಿ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಲಿ

ನಿನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು, “ಇಗೋ, ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

8 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದೆನು.

9 ವಿಜಯದ ಶುಭಾವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಾನು ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

10 ನಿನ್ನ ನೀತಿಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನೂ್ನ ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಹೇಳುವೆನು.

11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ
ಮಾಡಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ದಯೆಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ.
12 ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ
ಅವರು ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ.

ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.
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ನಾನು ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ರಕ್ಷಿಸು!
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು!

14 ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ ನಿರಾಶೆಯನೂ್ನ

ಬರಮಾಡು.
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರು
ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!

15 ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವ ಆ ದುಷ್ಟರು
ತಮಗಾಗುವ ಅವಮಾನದಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳಲಿ!

16 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬೇಡುವವರು ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿ.

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿ.

17 ಒಡೆಯನೇ, ನಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸಹಾಯಕನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ತಡಮಾಡಬೇಡ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯಾವನು ಬಡಜನರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನೋ
ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧನ್ಯನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವನನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಡ.

3 ಅವನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಅವನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು!

4 ನಾನು ಆತನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೂ ನನ್ನನು್ನ

ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
5 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುತಾ್ತ “ಅವನು ಯಾವಾಗ

ಸಾಯುತಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
6 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದವರು ಕಪಟದ ಮಾತನಾ್ನಡುವರು;
ಅವರು ನನ್ನ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು

ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸುವರು.
7 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಟಾ್ಟಗಿ

ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.

8 “ಅವನು ಯಾವುದೋ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ,
ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

9 ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು; ಅವನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು,

ಆದರೆ ಈಗ ಅವನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು;
ನನ್ನನು್ನ ಏಳಮಾಡು; ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ

ತೀರಿಸುವೆನು.
11 ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ವೈರಿಗೆ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

12 ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು.
13 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!
ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು; ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನು.

ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

ಎರಡನೆ ಭಾಗ
(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 42-72)

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
ದೇವರೇ, ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನು್ನ
ಬಯಸುವಂತೆಯೇ

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
2 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದೆ.

ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು?
3 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ

ಗೇಲಿಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಹಗಲಿರುಳು ಕಣಿ್ಣೕರೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಯಿತು.

4 ಆಗ ನಾನು, ಹಬ್ಬದ ಉತಾ್ಸಹದಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ
ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ

ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ ಅವರನು್ನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ

ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೊರಗುವೆ.
5 ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ

ಇರುವೆನು.
6 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಮೊರ್ನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಮಿಸಾ್ಸರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

7 ಜಲಪಾತದ ಘೋಷದಂತೆಯೂ
ಪ್ರವಾಹದ ಘಜರ್ನೆಯಂತೆಯೂ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ
ದುಃಖವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

8 ಹಗಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರುವುದರಿಂದ

ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂತನ
ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡುವೆ; ಆತನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.

9 ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ,
“ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ?
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೂ್ರರತೆಯಿಂದ ನಾನೇಕೆ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?”

ಎಂದು ಕೇಳುವೆ.
10 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ,
“ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳು

ಮುರಿದಂತಾಗಿವೆ.
11 ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ

ಇರುವೆನು.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡು.
ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ವಾದಿಸು.
ಸುಳು್ಳಗಾರರಿಂದಲೂ ಕೆಡುಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
2 ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವಾಗಿರುವೆ!
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ?

ಶತು್ರ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಾನೇಕೆ
ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ಸಂಕಟಪಡಬೇಕು?

3 ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಸತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಸತ್ಯವೂ ನನಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡಲಿ.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಕೂ್ಕ

ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
4 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು.
ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಆಧಾರನಾಗಿರುವೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

5 ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತಲೇ

ಇರುವೆನು.
ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.

ದೇವರೇ, ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೇ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಸಿದರು.
2 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ಆ ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ನೀನು ಜಜಿ್ಜಹಾಕಿದೆ.
ಈ ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

3 ಈ ದೇಶವು ನಮಗೆ ದೊರೆತದು್ದ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲ್ಲ.

ಅವರನು್ನ ಜಯಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದು್ದ ಅವರ ಭುಜಬಲವಲ್ಲ.
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ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ನೀನಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಯವು
ದೊರೆಯಿತು.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿತು.
ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿತು.

4 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಾಜನು.
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

5 ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವೆವು.

6 ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಭರವಸೆವಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.

7 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ.

8 ದಿನವೆಲಾ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆವು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

9 ಆದರೆ, ದೇವರೇ, ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

10 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

11 ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ;

ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
12 ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿಬಿಟೆ್ಟ.
ಬೆಲೆಯ ಬಗೆ್ಗ ವಾದವನೂ್ನ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

13 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿರುವೆ.

ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ನಗುತಾ್ತರೆ; ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

14 ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಗಾದೆಯ ಮಾತಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು

ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತ ನಗುತಾ್ತರೆ.
15 ನಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅವಮಾನವು ದಿವವೆಲಾ್ಲ ನನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.

16 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮತು್ತ ದೂಷಕರ
ನಿಂದೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇವೆ.

17 ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇವೆಲಾ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ.
18 ನಾವು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖರಾಗದೆ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು.

19 ಆದರೆ ನರಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಜಜಿ್ಜಹಾಕಿರುವೆ.

ಮರಣದಂತೆ ಕತ್ತಲಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

20 ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ನಾವು ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟವೋ?
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವೋ? ಇಲ್ಲ!

21 ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಸಹ ಆತನು ಬಲ್ಲನು.

22 ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಂತಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

23 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನೀನು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಎದೆ್ದೕಳು! ನಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

24 ನೀನು ನಮಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳನೂ್ನ ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ

ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವೆಯಾ?
25 ನಾವು ಧೂಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.

26 ಎದು್ದ ಸಹಾಯಮಾಡು!
ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಲು

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ತವಕಪಡುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ರಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಂದರವಾದ ಗೀತೆಯೊಂದನು್ನ

ರಚಿಸುವೆ.
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಕವಿಯ ಲೇಖನಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

2 ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿಸುಂದರನಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮನೋಹರವಾಗಿವೆ.
ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲವಿರುವುದು.

3 ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಾವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.

4 ನೀನು ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತಿ್ತರುವೆ! ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ನಾ್ಯಯಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲು್ಲ.

ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ನಿನ್ನ ಬಲತೋಳಿನಿಂದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡು.

5 ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿವೆ.
ಅವು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಎದೆಗೆ ನಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನೆಲಕು್ಕರುಳುವರು.

6 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವಾಗಿದೆ.

7 ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವಾತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

8 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಾದ ಗೋಲರಸ, ಅಗರು
ಮತು್ತ ಚಂದನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

ಗಜದಂತದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿರುವ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವರು.

9 ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಪರಿವಾರದಲಿ್ಲರುವವರು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರೇ,
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟದರಾಣಿಯು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ

ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವಳು.
10 ರಾಣಿಯೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊ.

ಸ್ವಜನರನೂ್ನ ತವರುಮನೆಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.
11 ಆಗ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.

12 ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿ್ರೕಮಂತರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನಗಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

13 ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ವೈಭವದಿಂದಿರುವಳು;
ಆಕೆಯು ಜರತಾರಿಯ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.

14 ಆಕೆಯು ಕಸೂತಿ ರಚಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಸಖಿಯರಾದ ಕನಾ್ಯಪರಿವಾರದೊಡನೆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ

ಬರುವಳು.
15 ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ
ರಾಜನ ಅರಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

16 ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ ಆಡಳಿತ
ಮಾಡುವರು;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವೆ.

17 ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;
ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ ಬಲವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಸದಾ
ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿದರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹೋದರೂ ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.

3 ಸಮುದ್ರಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಾ್ತ ನೊರೆಕಾರಿದರೂ
ಅವುಗಳ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗಿದರೂ

ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.
4 ಒಂದು ನದಿ ಅದೆ; ಅದರ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮಹೋನ್ನತನಾದ

ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ
ದೇವನಗರವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

5 ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೆಂದಿಗೂ
ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೂಯೋರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ಅದರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಬರುವನು.

6 ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಲು, ಜನಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ;

ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

8 ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಭಯಂಕರವಾದ

ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
9 ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಆತನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು;
ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದುಹಾಕುವನು;

ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವನು.
10 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಹೋರಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ನಾನೇ

ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ!
ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು!
ಇಡೀ ಲೋಕವನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು!”
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11 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ;

ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ!
2 ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಭಯಂಕರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

4 ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು;
ತನಗೆ ಪಿ್ರಯರಾದ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಆತನು

ಮನೋಹರವಾದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಆನಂದಘೋಷದೊಡನೆಯೂ
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗುವನು.

6 ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ರಾಜನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

7 ದೇವರು ಇಡೀಲೋಕಕೆ್ಕ ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿರಿ.

8 ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ;

ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುವನು.
9 ಜನಾಂಗಗಳ ನಾಯಕರು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವಜನರೊಡನೆ ಕೂಡಿಬರುವರು.

ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ದೇವರಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿ!
ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.

ಯೆಹೋವನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ

ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
2 ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇರುವ ಜನರನು್ನ ಅದು

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು.
ಸಿಯೋನ್ ಪವರ್ತವೇ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಪವರ್ತ.
ಅದೇ ಆ ಮಹಾರಾಜನ ಪವರ್ತ.

3 ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,
ತಾನೇ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

4 ಒಮೆ್ಮ, ಕೆಲವು ರಾಜರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅದರತ್ತ

ನಡೆದರು.
5 ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಕಂಡಾಗ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು;
ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

6 ಭಯವು ಅವರನು್ನ
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

7 ಪೂವರ್ದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಡೆದುಹೋದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆ.

8 ಹೌದು, ಆ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ನಾವು ಕಿವಿಯಾರೆ
ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕಣಾ್ಣರೆಯೂ ಕಂಡೆವು.

ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಾವು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವನು.
9 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು

ಧಾ್ಯನಿಸುವೆವು.
10 ದೇವರೇ, ನೀನು ಪ್ರಖಾ್ಯತನಾಗಿರುವೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

11 ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವು
ಹಷಿರ್ಸಲಿ;

ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳು ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ.
12 ಚೀಯೋನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿರಿ.

13 ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಚೀಯೋನಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ.

14 ಈ ದೇವರೇ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು!
ನಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಾತನು ಆತನೇ!

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.

ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ.
2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ, ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬಡವರೇ,

ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.
3 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವನೂ್ನ
ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.

4 ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವುಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ

ಹಾಡುವೆನು.
5 ಆಪತು್ತ ಬಂದಾಗ ನಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿ ಮೋಸದಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವಾಗ ನಾನೇಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ

ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ಯಾವ ಮಾನವ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರನು.
ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಈಡನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

8 ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ
ಹಣ ಯಾವನಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಸದಾಕಾಲ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಖರೀದಿಸಲು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹ ಕೊಳೆಯದಂತೆ

ಮಾಡಲು
ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಯಾವನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

10 ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ ಮೂಢರೂ ಸಾಯುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ
ಸಾಯುವರು.

ಅವರು ಸತಾ್ತಗ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗುವುದು.
11 ಸಮಾಧಿಯೇ ಅವರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೊಸ ಮನೆ.
ಅವರೆಷೆ್ಟೕ ಭೂ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದೇನೂ

ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
12 ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಾಗದು.
ಎಲ್ಲರೂ ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ಸಾಯುವರು.

13 ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ.

14 ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಸಮಾಧಿಯೇ ಅವರ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ.
ಮರಣವೇ ಅವರ ಕುರುಬ.

ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಅವರ ದೇಹಗಳು ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ
ದೂರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯುತಿ್ತರಲು,

ನೀತಿವಂತರು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವರು.
15 ಆದರೆ ದೇವರು ಈಡುಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಾಗ ನನ್ನನು್ನ

ಸಮಾಧಿಯ ಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
16 ಜನರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ

ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಭವ್ಯವಾದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ

ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
17 ಅವರು ಸಾಯುವಾಗ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಲಾರರು.
ಅವರ ವೈಭವವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಾರದು.

18 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಜನರು ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರೂ

19 ಸತು್ತ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಬಂದೇ
ಬರುವುದು.

ಅವನು ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡಲಾರ.
20 ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದವನು ಎಷೆ್ಟೕ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ
ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವನು.

ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ

ಇರುವ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.

2 ಸೌಂದಯರ್ದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಾ್ತನೆ.

3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ಆತನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು.
ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದು.

4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಕರೆಯುವನು.

5 ದೇವರು, “ನನೊ್ನಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳೇ,
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ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.
6 ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ;
ಆತನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆಕಾಶಮಂಡಲವು

ಘೋಷಿಸುವುದು.
7 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜನರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವೆನು.
ದೇವರಾದ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!

8 ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ ನೀವು ನನಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ

ಅಪಿರ್ಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
9 ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೊಡಿ್ಡಗಳಿಂದ ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

10 ನನಗೆ ಆ ಪಶುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಸವರ್ ಮೃಗಗಳೂ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿರುವ

ಸಾವಿರಾರು ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನವೇ.
11 ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ

ಗೊತು್ತಂಟು.
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲಾ್ಲ ನನ್ನವೇ.

12 ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ನನ್ನದೇ.

13 ನಾನು ಹೋರಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವೆನೇ?
ನಾನು ಆಡುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವೆನೇ?”

14 ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

15 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆಪತಾ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ!

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು, ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ.”

16 ದೇವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ನೀವು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಿರಿ;
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಿರಿ.

17 ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದೇಕೆ?
ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುವುದೇಕೆ?

18 ನೀವು ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಒಡನಾಟ ಮಾಡುವಿರಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮೋಸವನು್ನ ನೇಯುವಿರಿ.

20 ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತೕರಿ.

21 ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದೆ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಂಥವನೆಂದು ನೀವು

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
ಈಗಲಾದರೋ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ!
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಟೀಕಿಸುವೆನು!
22 ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವರೇ,
ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತುಂಡುತಂಡು ಮಾಡುವೆನು;
ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು!

23 ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನೇ ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವವನು.

ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವೆನು.”

ದಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ
ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ಈ ಕೀತರ್ನೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು;

ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2 ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡು.

ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು!
3 ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇವೆ.

4 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹೌದು, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೇ.

ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂತಲೂ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂತಲೂ
ಜನರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲೆಂದೇ ಇವುಗಳನು್ನ

ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿವೆ.

5 ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ.
ಮಾತೃಗಭರ್ವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ದೊ್ರೕಹಿಯೇ.

6 ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
7 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು;
ನಾನು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಿಳುಪಾಗುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆ!

8 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವನೂ್ನ ಉಲಾ್ಲಸವನೂ್ನ ಬರಮಾಡು.
ನೀನು ಜಜಿ್ಜಹಾಕಿದ ಮೂಳೆಗಳು ಮತೆ್ತ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ!

9 ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಡ!
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

10 ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸು.

11 ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ!

12 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನು್ನ ನನಗೆ ಮತೆ್ತ
ದಯಪಾಲಿಸು!

ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು.
13 ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ನಾನು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ

ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.

14 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹಾಡುವೆನು!
15 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಮಾಡು.
16 ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾದದು್ದ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಾನೇಕೆ

ಅಪಿರ್ಸಲಿ!
17 ದೇವರೇ, ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಯಜ್ಞ ದೀನ ಮನಸೆ್ಸೕ.
ದೀನತೆ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆಯುಳ್ಳ ಹೃದಯವನು್ನ ನೀನು

ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಚೀಯೋನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸು.

19 ಆಗ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿ

ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವರು.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ

ಅಪಿರ್ಸುವರು.
ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನು ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,

“ದಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ದುಷಾ್ಟಧಿಕಾರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು
ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೇ?

ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ನೀನು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿರುವೆ.
2 ಮೋಸಗಾರನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಲಗೆಯು ಹರಿತವಾದ ಕ್ಷೌರ

ಕತಿ್ತಯಂತಿದು್ದ
ನಾಶನದ ಸಂಚುಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುವುದು.

3 ಒಳೆ್ಳಯದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನೀನು ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಳೆ್ಳೕ ಇಷ್ಟ.

4 ಮೋಸದ ನಾಲಿಗೆಯೇ, ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟ.

5 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವನು,
ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತಹಾಕುವಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು

ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಬೀಸಾಡುವನು.
6 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗುವರು.

ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:
7 “ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು?
ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಸುಳು್ಳಗಳೂ ತನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ.”
8 ನಾನಾದರೋ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಹಸಿರಸಿರಾಗಿ

ಬೆಳೆಯುವ ಆಲೀವ್ ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ದೇವರ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ಯಾವಾಗಲೂ

ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
9 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
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ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಮೂಢರು ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದರೆ; ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು

ಇದಾ್ದರೋ
ಎಂದು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

3 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯಾವನೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ!

4 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸತ್ಯವು
ತಿಳಿದಿದೆ!

ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆಹಾರ ತಿನು್ನವಂತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು

ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ.”
5 ಆ ದುಷ್ಟರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಭಯಗೊಂಡಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಭಯಭಾ್ರಂತರಾಗುವರು!
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶತು್ರಗಳು.

ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು,

ದೇವರು ಆ ದುಷ್ಟರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು.
6 ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವಾತನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ತರುವನು!

ಆಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಬರಮಾಡುವನು.
ಯಾಕೋಬನೇ ಉಲಾ್ಲಸಿಸು!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು.

ಜಿಫೆಂಬ ಸ್ಥಳದವರು ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ದಾವೀದನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಕೀತರ್ನೆಯಿದು. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸು.
2 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
3 ದೇವರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸದ ಅನ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ತಿರುಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆ ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

4 ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.
ನನ್ನ ಒಡಯನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡುವನು.

5 ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರು
ದಂಡಿಸುವನು.

ದೇವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವನು.

6 ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
7 ಯಾಕೆಂದರೆ ನನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗಾದ ಸೋಲನು್ನ ನಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸು.
ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವೆನು; ನನಗಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ

ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
3 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದುಷ್ಟರು

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರು.

4 ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಮಿತಿಮೀರಿದೆ;
ಮರಣ ಭಯವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

5 ನಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಆಹಾ, ನನಗೆ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ,
ನಾನು ಹಾರಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
7 ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ದೂರಕೆ್ಕ ಹಾರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.

8 ನಾನು ಓಡಿಹೋಗಿ

ಹಾನಿಕರವಾದ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
9 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಅವರ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಕಲಹಗಳು ಕಾಣುತಿ್ತವೆ.

10 ಹಗಲಿರುಳು, ಈ ನಗರದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅಪರಾಧ
ಮತು್ತ ಬಲಾತಾ್ಕರಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.

11 ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳು ಅತಿಯಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಮೋಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

12 ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವನು
ವೈರಿಯಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವವರು ನನ್ನ ಶತು್ರವಾಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತು್ತ.

13 ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುತಿ್ತರುವವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗನಾದ
ನೀನೇ;

ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆದ ನೀನೇ.
14 ನಾವು ಜನಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ,
ಗುಟಾ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವಲಾ್ಲ!

15 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮರಣವು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರಲಿ!
ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ

ನುಂಗಿಬಿಡಲಿ!
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಅಂಥಾ

ಭಯಂಕರವಾದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವರು.
16 ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.

17 ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾತಾಡುವೆನು.

ನನಗಾಗಿರುವ ದುಃಖವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆತನು
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು!

18 ನಾನು ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಾರುಮಾಡಿ,

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿದನು.
19 ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
ಅನಾದಿಕಾಲದ ರಾಜನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

20 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೇ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡುವರು;

ತಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ತಾವೇ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವರು.
21 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಯ ನಾಜೂಕಿನಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಕುರಿತು

ಮಾತಾಡುವರು;
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವರು.

ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಬೆಣೆ್ಣಯಂತೆ ನುಣುಪಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಬಿಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳೇ ಸರಿ.

22 ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾಭಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದಾ್ಧರ ಮಾಡುವನು.
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲು ಯೆಹೋವನೆಂದಿಗೂ ಬಿಡನು.

23 ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬಬಿಡುವೆ.
ಕೊಲೆಪಾತಕರೂ ವಂಚಕರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಾರ್ಯುಷ್ಯವಾದರೂ

ಬದುಕರು.
ನಾನಾದರೊ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
ಗತ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಾಗ ರಚಿಸಿಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು; ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

2 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವರು.
ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಸಂಖಾ್ಯತ.

3 ನಾನು ಭಯಗೊಂಡಾಗ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸೆ ಇಡುವೆ.
4 ನಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ

ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಣಿಕರಾದ ಮಾನವರು ನನಗೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು?
ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

5 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಥರ್ ಮಾಡುವರು.
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ

ಯೋಚಿಸುವರು.
6 ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಾ್ತರೆ.

7 ದೇವರೇ, ಅವರ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಕಳುಹಿಸು.

ಅವರು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಕೋಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ
ಹೊರಗಟು್ಟ.
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8 ನನಗಾಗಿರುವ ದುಃಖವು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಾನು ಎಷು್ಚ ಅತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೆ ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
9 ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನು ಮಾಡಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ನೀನೇ ದೇವರು!
10 ನಾನು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ವಾಗಾ್ದನಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾ್ದನಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಆತನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
11 ನಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ

ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಣಿಕರಾದ ಮಾನವರು ನನಗೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು?

12 ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

13 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಂತರಾಗಿರುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ
ನೋಡಬಹುದಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು.
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಸೌಲನಿಂದ ಪಾರಾದಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆಗಾರ:

ದಾವೀದ
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪತು್ತ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ

ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
2 ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
ಆತನು ಕೊರತೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀಗಿಸುವನು.

3 ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ,
ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

4 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಬಾಣಗಳಂತಿವೆ;
ಅವರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.

5 ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6 ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳಿಸಲು ಕುಣಿ ತೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

7 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ದೃಢವಾಗಿದೆ.

ನಾನು ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಹಾಡುವೆನು.
8 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ!
ಹಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಯೋರ್ದಯವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳೊ್ಳೕಣ.

9 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವೆನು.
10 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷೂ್ಟ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆಕಾಶವನು್ನ ನಿಲುಕುವಷೂ್ಟ

ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
11 ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆಯೋ?

ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ಗಳು
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿವೆಯೋ?

2 ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವೇ;
ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೂಗಿಕೊಡುವುದು ಅನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ.

3 ಆ ದುಷ್ಟರು ಹುಟಿ್ಟದಾಕ್ಷಣದಿಂದ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳಗಾರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

4 ಅವರ ಕೋಪವು ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಷದಷೆ್ಟೕ ಅಪಾಯಕರ.
ಕಿವುಡು ನಾಗರಹಾವಿನಂತೆ ಅವರು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಕಿವುಡು ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಹಾವಾಡಿಗರ ಕೊಳಲ ನಾದವನು್ನ
ಕೇಳಲಾರವು.

ಆ ದುಷ್ಟರು ದುಷಾ್ಟಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿವುಡು
ನಾಗರಹಾವುಗಳಂತಿರುವರು.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ಸಿಂಹಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ದೇವರೇ, ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕು.

7 ಹರಿದು ಕಾಣದೆಹೋಗುವ ನೀರಿನಂತೆ ಆ ಜನರು ಕಾಣದೆ
ಹೋಗಲಿ.

ಹಾದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಳೆಯಂತೆ ಅವರು ಜಜಿ್ಜಹೋಗಲಿ.
8 ಬಸವನಹುಳಗಳು ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರೂ

ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.
ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಹೋದ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅವರು ಹಗಲನು್ನ

ಕಾಣದಂತಾಗಲಿ.
9 ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಉರಿದುಹೋಗುವ ಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ
ಗಾಳಿಯು ಹಾರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಅವರನು್ನ

ನಾಶಮಾಡಲಿ.
10 ದುಷ್ಟರಿಗಾಗುವ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ
ನೀತಿವಂತರು ಕಂಡು ಹಷಿರ್ಸುವರು;

ಆ ದುಷ್ಟರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಾಲಾಡಿಸುವರು.
11 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕೆ್ಕೕಸಿಕು್ಕವುದು;
ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ದೇವರಿರುವುದು ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ”

ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ

ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸು.

2 ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆಪಾತಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

3 ಇಗೋ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲಿಷ್ಠರು ಹೊಂಚುಹಾಕಿದಾ್ದ್ದರೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಪಾಪವನಾ್ನಗಲಿ ಅಪರಾಧವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

4 ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಆದರೆ
ನಾನೇನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬಂದು ನೋಡು!
5 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ,

ಎದೆ್ದೕಳು!
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

ಆ ದುಷ್ಟ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ತೋರಬೇಡ.
6 ಗುರುಗುಟು್ಟತಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಾ್ಡಡುವ ನಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುತಾ್ತಡುತಾ್ತರೆ.

7 ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳೇ ಆಯುಧಗಳೆಂಬಂತೆ
ಅಪಮಾನಕರವಾದ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬೊಗಳುತಾ್ತರೆ.
ಯಾರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗು.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡು.

9 ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ದೇವರೇ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರದಲಿ್ಲರುವ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ನೀನೇ.

10 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು; ನನ್ನ ಜಯಕೆ್ಕ ಆತನೇ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನೇ ನನಗೆ ನೆರವು
ನೀಡುವನು.

11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಯೇ, ಅವರನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನನ್ನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು.

ನನ್ನ ಒಡಯನೇ, ಸಂರಕ್ಷಕನೇ, ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು; ನಿನ್ನ
ಬಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡು.

12 ಆ ದುಷ್ಟರು ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ, ಸುಳಾ್ಳಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಮಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಗವರ್ದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.

13 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಾಶಮಾಡು.
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡು.

ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರುವವನು ನೀನೇ ಎಂದು
ಆಗ ಲೋಕದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

14 ಗುರುಗುಟು್ಟತಾ್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಾ್ಡಡುವ ನಾಯಿಗಳಂತೆ
ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುತಾ್ತಡುತಾ್ತರೆ.

15 ಅವರು ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ;
ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳವೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.

16 ನಾನಾದರೋ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವೆ;
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;

ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿರುವೆ.
17 ನಾನು ನಿನಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿರುವೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ!
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ದಾವೀದನು ಅರಾಮ್ ನಹಾರಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ ಜೋಬಾ
ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದಾಗ ಮತು್ತ ಯೋವಾಬನು

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಉಪಿ್ಪನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ 12,000
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ರಚನೆಗಾರ:

ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ;

ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಪುನರ್ಸಾ್ಥಪಿಸು.

2 ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ ಸೀಳಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ;
ಅದನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸು.

3 ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಾವು ಕುಡಿದವರಂತೆ ತೂರಾಡುತಾ್ತ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

4 ನಿನ್ನ ಆರಾಧಕರನು್ನ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸುವೆ.
ಈಗ ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.

5 ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!
ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

6 ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
7 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ನನ್ನವೇ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ.
ಯೆಹೂದ ನನ್ನ ರಾಜದಂಡ.
8 ಮೋವಾಬ್ ನನ್ನ ಸಾ್ನನಪಾತೆ್ರ.
ಎದೋಮ್ ನನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ಥಳ.
ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುವೆ.”

9 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು?

ಎದೋಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು?
11 ದೇವರೇ, ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!
ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಾರರು!

12 ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು!

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
2 ನಾನೆಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೂ

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು!
ಅತು್ಯನ್ನತವಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತಸು.
3 ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನ;
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವ ಭದ್ರವಾದ ಬುರುಜು.

4 ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ

ತವಕಪಡುತಿ್ತರುವೆ.
5 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ

ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
6 ರಾಜನಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
ಅವನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸಲಿ!

7 ಅವನು ನಿನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದು ಸದಾಕಾಲವೂ
ರಾಜನಾಗಿರಲಿ!

ನಿನ್ನ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು.
8 ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು.

ಆತನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು.
2 ಆತನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ

ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಾನೆಂದಿಗೂ ಕದಲೆನು.

3 ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಿರಿ?
ನಾನು ಬಾಗಿದ ಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ
ಬೀಳಲಿರುವ ಪಾ್ರಕಾರದಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

4 ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸುಳಾ್ಳಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ.
ಬಾಯಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಶಪಿಸುವರು.

5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರು.
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ.

6 ಆತನೇ ನನಗೆ ಬಂಡೆಯೂ
ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

7 ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಮಾನವೂ ದೇವರೇ.
ಆತನೇ ನನಗೆ ಭದ್ರವಾದ ದುಗರ್ವೂ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ

ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
8 ಜನರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನ.

9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೇವಲ ಉಸಿರಷೆ್ಟೕ.
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಕೇವಲ ಕ್ಷಣಕಾಲವಷೆ್ಟೕ.

ತೂಗಿನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ;
ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರ.

10 ಅನಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಕದ್ದವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಂಬಪಡಬೇಡಿ.

ಐಶ್ವಯರ್ವು ಅಧಿಕವಾಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಡಿ.

11 “ಶಕಿ್ತಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ”
ಎಂದು ದೇವರು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

12 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ

ಕೊಡುವವನು ನೀನೇ.
ದಾವೀದನು ಯೆಹೂದದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.

ನಿನಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು

ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದೆ;
ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿನಗಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ.

2 ಹೌದು, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

3 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಜೀವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತವೆ.

4 ಹೌದು, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೈಮುಗಿದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

5 ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದಿರುವವನಂತೆ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು.

6 ಹಾಸಿಗೆಯು ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
7 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡುವೆನು.

8 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು.

9 ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.

10 ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರ ಶವಗಳು ನರಿಗಳ ಪಾಲಾಗುವವು.

11 ರಾಜನಾದರೋ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವರು,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸುಳು್ಳಗಾರರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನು ಸೋಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ವೈರಿಯು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

2 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು.
ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಮಾಡು.

3 ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕಡುಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಮಾತುಗಳು ವಿಷಬಾಣಗಳಂತಿವೆ.

4 ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ
ನೀತಿವಂತನ ಮೇಲೆ ಆ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುತಾ್ತರೆ.

5 ಕೇಡುಮಾಡಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ ಬಲೆಯೊಡ್ಡಲು
ಆಲೋಚಿಸುವರು.

“ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ; ಬೇಟೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
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65

66

67

68

ಜನರು ಕುತಂತಿ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟ.

7 ಆದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವನು.
ಆಗ ಆ ದುಷ್ಟರು ಗಾಯಗೊಳು್ಳವರು.

8 ದುಷ್ಟರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಕೇಡುಗಳು ಅವರಿಗೇ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ದೇವರು

ಮಾಡುವನು.
ಆಗ ಅವರನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ತಲೆಯಾಡಿಸುವನು.

9 ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವರು.

ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗುವರು.

10 ಸಜ್ಜನರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ
ಆತನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ದೇವರೇ, ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆವು.

2 ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವಾತನೇ,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.

3 ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಹೊರಲಾರದಷು್ಟ ಭಾರವಾಗಿವೆ;
ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು.

4 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಮಹಾಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ
ನಾವು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

5 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರೇ,
ನೀತಿವಂತರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು;

ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸು.
ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನೇ ಆಧಾರ.

6 ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ದೇವರೇ.
ಆತನು “ಶೌಯರ್” ಎಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

7 ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ದಂಗೆಯನೂ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಾತನು

ದೇವರೇ.
8 ಭೂಲೋಕದಾದ್ಯಂತದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ

ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಸೂಯೋರ್ದಯವೂ ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನವೂ ನಮ್ಮನು್ನ

ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
9 ದೇವರೇ, ಭೂಪಾಲಕನು ನೀನೇ.
ಭೂಮಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಹದಗೊಳಿಸುವಾತನು ನೀನೇ.

ತೊರೆಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ
ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಬರಮಾಡುವಾತನು ನೀನೇ.

10 ಉತಿ್ತರುವ ಹೊಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,
ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಕರಗಿಸಿ,

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ,
ಎಳೆ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಾತನು ನೀನೇ.

11 ಹೊಸ ವಷರ್ವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ಸುಗಿ್ಗಯೊಂದಿಗೆ
ಆರಂಭಿಸುವಾತನು ನೀನೇ.

ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವಾತನು ನೀನೇ.
12 ಅರಣ್ಯವು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಫಸಲಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

13 ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಕುರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ.
ಕಣಿವೆಗಳು ಧಾನ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡುತಾ್ತ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.

ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜಯಘೋಷ
ಮಾಡಿರಿ!

2 ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ.

3 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳು ಎಷು್ಟ ಅದು್ಭತವಾಗಿವೆ!
ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಾಗಿ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ

ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
4 ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.

5 ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳು ಅತ್ಯದು್ಭತವಾಗಿವೆ!

6 ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣನೆಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ಆತನ ಜನರು ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡೋಣ.

7 ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆಳುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಗಮನಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಗದು.

8 ಜನಾಂಗಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿರಿ.

9 ನಮಗೆ ಜೀವಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವವನೂ ಆತನೇ.

10 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು.

11 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ.
ನೀನು ನಮಗೆ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದೆ;

12 ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಯಿಸಿದೆ.
ಆದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದೆ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.

14 ನಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ

ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
15 ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಧೂಪವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

16 ದೇವಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನರಿ,
ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

17 ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು;
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆನು.

18 ನನ್ನ ಶುದ್ಧಹೃದಯವನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.

19 ದೇವರು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.

20 ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಆತನು ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗದೆ,
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿದನು!

ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.

ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು.
2 ದೇವರೇ, ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಜನರಿಗೆ ನಿನಿ್ನಂದಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೂ

ಕಾಣಲಿ.
3 ದೇವರೇ, ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ!
ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!

4 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವಾತನು

ನೀನೇ;
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವನು್ನ ಆಳುವಾತನು ನೀನೇ.

5 ದೇವರೇ, ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ!
ಸವರ್ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ!

6 ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಮಹಾಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

7 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಲಿ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.

ಆತನ ಶತು್ರಗಳೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
2 ಗಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಚದರಿಹೋಗಲಿ.
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುವ ಮೇಣದಂತೆ
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಾಶವಾಗಲಿ.

3 ನೀತಿವಂತರಾದರೋ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಅವರು ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತಾ್ತ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ!

4 ದೇವರಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬರುವಾತನಿಗೆ

ಹಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಯಾಹು.
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!

5 ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ,
ಅನಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪಾಲಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
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6 ದೇವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಿಗೆ ಸಂಸಾರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವನು.
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರೋ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ

ಉಳಿಯುವರು.
7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿದೆ.
ನೀನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರಲು,

8 ಭೂಮಿಯೇ ಕಂಪಿಸಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವಾಧಿದೇವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ

ಆಕಾಶವೇ ಕರಗಿಹೋಯಿತು.
9 ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ,
ಒಣಗಿ ಕೃಶವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವತು್ತ ಮಾಡಿದೆ.

10 ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದರು.
ದೇವರೇ, ಅಲಿ್ಲಯ ಬಡಜನರಿಗೆ ನೀನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದವುಗಳನೆ್ನೕ

ನೀಡಿದೆ.
11 ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅನೇಕರು
ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಲು ಹೋದರು:

12 “ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರುಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತವೆ!
ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ

ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
13 ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ಇದ್ದವರೂ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಬಂಗಾರದ ಗರಿಗಳಿಂದ ಥಳಥಳಿಸುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಹೊದಿಸಿರುವ

ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”
14 ಸಲೊ್ಮೕನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಶತು್ರ ರಾಜರುಗಳನು್ನ

ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರು ಸುರಿಯುತಿ್ತರುವ ಹಿಮದಂತಿದ್ದರು.

15 ಬಾಷಾನ್ ಬೆಟ್ಟವು ಅನೇಕ ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳ ಮಹಾಪವರ್ತ.
16 ಬಾಷಾನ್ ಪವರ್ತವೇ, ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ನೀನು

ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇಕೆ?
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾದ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ
ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

17 ಯೆಹೋವನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಬರುತಾ್ತನೆ.

ಆತನ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಥಗಳಿವೆ.
18 ಆತನು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಹೋದನು;

ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ ಜನರಿಂದ
ಆತನು ಕಷ್ಟಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೇಲೇರಿಹೋದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ.

19 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಭಾರವನು್ನ ಹೊರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಆತನೇ.
20 ಆತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮರಣದಿಂದ

ರಕ್ಷಿಸುವನು.
21 ದೇವರು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಶಿರಸು್ಸಗಳನೂ್ನ
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು.

22 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಬಾಷಾನಿನಿಂದಲೂ

ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದಲೂ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
23 ಆಗ ನೀನು ಅವರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಾಲಾಡಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ನಾಯಿಗಳು ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕು್ಕತ್ತವೆ.”

24 ಇಗೋ, ದೇವರು ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ರಾಜನಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ವಿಜಯದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನು್ನ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

25 ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಗಾಯಕರೂ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಾದ್ಯ
ಬಾರಿಸುವವರೂ

ಸುತ್ತಲು ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುವ ಯುವತಿಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
26 ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!

27 ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಲಿ್ಲ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಲವಿದೆ;

ಅದರ ನಂತರ ಯೆಹೂದನ ಮಹಾಕುಲವಿದೆ.
ಅದರ ನಂತರ ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಗಳ ನಾಯಕರು

ಇದಾ್ದರೆ.
28 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನು್ನ

ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.
29 ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.
30 ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆ

ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸು.
ಆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ “ಹೋರಿಗಳು” ಮತು್ತ “ಹಸುಗಳು” ನಿನಗೆ

ವಿಧೇಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡು.
ನೀನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡು.

31 ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡು.

ದೇವರೇ, ಇಥಿಯೋಪಿಯದವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡು.

32 ಭೂರಾಜರುಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಾಡಿರಿ!
ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿರಿ!

33 ದೇವರಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಾಡಿರಿ!
ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಿರುವ ಆತನು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ

ರಥಾಶ್ವರೂಢನಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವನು.
ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!

34 ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಗಾಂಭೀಯರ್ವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ.
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಆಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.

35 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು
ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

ನನ್ನ ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ನೀರು ಏರಿಬಂದಿದೆ.
2 ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನೆಲೆ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತಲ್ಲ;

ಆಳವಾದ ಮರಳಿನೊಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

3 ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋಯುತಿ್ತದೆ.

ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

4 ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಬಹು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಶತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವರು.
ನಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಿ
ನನಿ್ನಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರು.

5 ದೇವರೇ, ನಾನೇನೂ ತಪು್ಪಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಮರೆಮಾಡಲು ನನಿ್ನಂದಾಗದು.

6 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ
ನನಿ್ನಂದ ನಾಚಿಕೆಯಾಗದಿರಲಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಕರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ
ಅವಮಾನವಾಗದಿರಲಿ.

7 ನಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಚಿತನಂತೆ ಕಾಣುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪುತ್ರರು ನನ್ನನು್ನ ಪರಕೀಯನಂತೆ ಕಾಣುತಾ್ತರೆ.

9 ನಿನ್ನ ಆಲಯಾಭಿಮಾನವು ನನ್ನನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುತಿ್ತದೆ.

10 ನಾನು ಅಳುತಾ್ತ ಉಪವಾಸಮಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಅದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವರು.

11 ನಾನು ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಗಾದೆಯ ಮಾತಾಯಿತು.

12 ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವರು.
ಕುಡುಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಾಡನು್ನ ರಚಿಸುವರು.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನಾದರೋ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕಕಾಲ ಇದೇ.

ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ
ನಿಶಿ್ಚತವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸು.

14 ನನ್ನನು್ನ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಿಂದ ಮೇಲೆತು್ತ;
ಮುಳುಗಿಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.

ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಈ ಆಳವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

15 ಅಲೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳವು ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಸಮಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
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16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡು.

17 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡ.
ನಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ! ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

18 ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸು.

19 ನನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿರುವೆ.

20 ಅವಮಾನವು ನನ್ನನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಿದೆ!
ನಾನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯುವಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

ಕರುಣಾಳುಗಳನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಯಾರೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಹಾರೈಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

21 ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ವಿಷ, ಆಹಾರವಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಹುಳಿರಸ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಲ್ಲ.

22 ಅವರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯಗಳು ಅವರಿಗೆ
ವಿಷವಾಗಲಿ.

23 ಅವರು ಕುರುಡರಾಗಲಿ; ಅವರ ಬೆನು್ನಗಳು ಗೂನಾಗಲಿ.
24 ನಿನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಲಿ.
25 ಅವರ ಮನೆಗಳು ಬರಿದಾಗಲಿ;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದಂತಾಗಲಿ.

26 ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು. ಆಗ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗಾದ ನೋವುಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಅವರ ಆಡಿಕೆಗೆ

ಕಾರಣವಾಗುವವು.
27 ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲುಕೊಡಬೇಡ.

28 ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
ನೀತಿವಂತರ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ

ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಬೇಡ.
29 ನಾನು ನೋವಿನಿಂದ ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ರಕ್ಷಿಸು!

30 ನಾನು ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಕೃತಜ್ಞತಾಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

31 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋರಿಗಳ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಬಹು ಪಿ್ರಯವಾದದು್ದ.

32 ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದ ಬಡವರೇ,
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

33 ಯೆಹೋವನು ಬಡವರಿಗೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.

ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಹ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೇ, ಸಮುದ್ರವೇ,
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

35 ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು!
ಆತನು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.

ಆತನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು!

36 ಆತನ ಸೇವಕರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.
ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯ. ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹಾಡು. ರಚನೆಗಾರ:

ದಾವೀದ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!
2 ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವರು

ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಅಪಮಾನ ಹೊಂದಲಿ.
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರು
ಅವಮಾನಗೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

3 ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವವರು
ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವಮಾನಕಿ್ಕೕಡಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

4 ನನ್ನ ಆರಾಧಕರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
5 ನಾನಾದರೋ ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ!
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ ತಡಮಾಡಬೇಡ!

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ.

2 ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆ; ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವೆ.

ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
3 ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿರು.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು.

ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿರುವೆ.
4 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ
ಕೂ್ರರವಾದ ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

5 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ
ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಭರವಸವೂ ಆಗಿರುವೆ.

6 ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಜನಿಸಿದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

7 ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಆಧಾರ.

8 ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

9 ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
ಬಲವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

10 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

11 “ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ; ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿಯಿರಿ;

ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

12 ದೇವರೇ, ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬೇಗನೇ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!

13 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡು!

ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ
ನಾಚಿಕೆಯೂ ಅವಮಾನವೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

14 ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತರುವೆ.

15 ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ
ನಾನು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.
ಅವು ವಣಿರ್ಸಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ.

16 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಘನತೆಯ ಕುರಿತು
ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

ನಿನೊ್ನಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವೆನು.

17 ದೇವರೇ, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನನಗೆ
ಉಪದೇಶಕನಾಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ನಾನು ವೃದ್ಧನಾಗಿರುವೆ; ನನ್ನ ಕೂದಲೂ ನರೆತುಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಪ್ರತಾಪವನೂ್ನ ಮುಂದಿನ

ತಲೆಮಾರುಗಳವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
19 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಆಕಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಬೇರೆಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ.

20 ನನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಾತನು ನೀನೇ.
ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ

ಉಳಿಸಿದೆ.
ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ನಾನೆಷೆ್ಟೕ ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂ

ಮೇಲೆತಿ್ತದಾತನು ನೀನೇ.
21 ನೀನು ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆ.
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
22 ನಾನು ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಲೈರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ

ಭಜಿಸುವೆನು.
23 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು

ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

24 ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದ ಬಗೆ್ಗ ಹಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರುವುದು.

ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಸೋತುಹೋಗಿ
ಅವಮಾನಕಿ್ಕೕಡಾಗುವರು.
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ರಚನೆಗಾರ: ಸೊಲೊಮೋನ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ನೀಡಲು
ರಾಜನಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು.

2 ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ

ತೀಪುರ್ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
3 ಪ್ರಖಾ್ಯತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ,
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶಾಂತಿಯೂ ನಾ್ಯಯವೂ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

4 ರಾಜನು ಬಡವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿ;
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ.

ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರನು್ನ ರಾಜನು ದಂಡಿಸಲಿ.
5 ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಇರುವವರೆಗೂ
ಜನರು ರಾಜನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ; ಅವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಿ.

6 ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದಗೊಳಿಸುವ ಹಿತವಾದ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು.
7 ಅವನ ಆಡಳಿತದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವೃದಿ್ಧಯಾಗಲಿ.
ಚಂದ್ರನಿರುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ.

8 ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಬಹುದೂರದ

ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.
9 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಅವನ ವೈರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಮಣು್ಣಮುಕ್ಕಲಿ.

10 ತಾಷೀರ್ಷಿನ ರಾಜರುಗಳೂ ಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳವರೂ
ಅವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

ಶೆಬಾ ಮತು್ತ ಸೆಬಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ರಾಜರುಗಳು ಅವನಿಗೆ
ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಲಿ.

11 ಅರಸರುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಜನಾಂಗಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವನ ಸೇವೆಮಾಡಲಿ.

12 ನಮ್ಮ ರಾಜನು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಬಡವರಿಗೂ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೂ ಸಹಾಯ

ಮಾಡುವನು.
13 ಬಡವರೂ ಅಸಹಾಯಕರೂ ಅವನನೆ್ನೕ

ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ರಾಜನು ಅವರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.

14 ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆ ಬಡವರ ಜೀವಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ.

15 ರಾಜನು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಲಿ!
ಅವನಿಗೆ ಶೆಬಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂಗಾರವು ಬರಲಿ.

ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ.

16 ಹೊಲಗಳು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಯಲಿ.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.

ಹೊಲಗಳು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಗಳಂತೆ ಫಲವತಾ್ತಗಿರಲಿ.
ಬಯಲುಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಆವೃತಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳು

ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಲಿ.
17 ರಾಜನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರಲಿ.
ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಜನರು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅವನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

18 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಅಂಥ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬಲ್ಲನು!

19 ಆತನ ಪ್ರಭಾವಪೂಣರ್ವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!

ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಭೂಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ!
ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!

20 (ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಮುಕಾ್ತಯಗೊಂಡವು.)

ಮೂರನೆ ಭಾಗ
(ಕೀತರ್ನೆಗಳು 73-89)
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ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ನಿಜ!
ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ!

2 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಜಾರಿದವು;
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ತಪಿ್ಪದವು.

3 ದುಷ್ಟರ ಏಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು
ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆಗೊಂಡೆನು.

4 ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಜೀವನೋಪಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

5 ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮಂತೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ವು ಅವರಿಗೆ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ;
ದೆ್ವೕಷವು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಪಾಗಿದೆ.

7 ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೊಬಿ್ಬವೆ;
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ದುಷ್ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತದೆ.

8 ಅವರು ಗೇಲಿಮಾಡುತಾ್ತ ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ
ಮಾತಾಡುವರು.

ಗವಿರ್ಷ್ಠರಾದ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬಲಾತಾ್ಕರ ನಡೆಸಲು
ಸಂಚು ಮಾಡುವರು.

9 ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ,
ತಾವೇ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿಯುವರು;
ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುವರು.

11 “ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ಮಹೋನ್ನತನಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ!”

ಎಂದು ಆ ದುಷ್ಟರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
12 ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ದುಷ್ಟರೇ ಸರಿ!
ಆದರೂ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

13 ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ನಾನೇಕೆ
ನಿಮರ್ಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?

ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನಾನೇಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
14 ದೇವರೇ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆ.

15 ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ.
ಒಂದುವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

16 ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ

ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತು್ತ.
17 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಅಥರ್ವಾಯಿತು.

18 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿದು್ದ ನಾಶವಾಗುವರು.

19 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು,
ಆಗ ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಾಶವಾಗುವರು.

ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಅವರು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವರು.

20 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ
ಮರೆತುಬಿಡುವ ಕನಸಿನಂತಿದಾ್ದರೆ ಆ ಜನರು.

ನಾವು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣುವ ರಾಕ್ಷಸರಂತೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮಾಯಗೊಳಿಸುವೆ.

21 ನಾನು ಬಹು ಮೂಢನಾಗಿದೆ್ದ.
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ದುಷ್ಟರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಆಲೋಚಿಸಿ

ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡೆ.
ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು;

ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದನು!
ನಾನು ಮೂಢ ಪಶುವಿನಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆನು.

23 ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊ.

24 ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸು.
ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊ.

25 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರನು್ನ ಬಯಸಲಿ?

26 ನನ್ನ ಹೃದಯವೂ ದೇಹವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ
ನನ್ನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವೆ.

27 ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗುವರು.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ನಾಶಮಾಡುವೆ.

28 ನನಗಾದರೋ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವುದೇ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲು

ಬಂದಿರುವೆ.
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ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆಯಾ?

ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆಯಾ?
2 ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ

ಜನರನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನವರೇ.

ನೀನು ವಾಸಿಸಿದ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
3 ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸು.
ಶತು್ರವು ನಾಶಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ.

4 ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ಯುದಾ್ಧಭರ್ಟ ಮಾಡಿದರು.
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಯವನು್ನ

ಸೂಚಿಸಿದರು.
5 ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರಾದರೋ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ
ಕಳೆ ಕೀಳುತಿ್ತರುವ ಜನರಂತಿದಾ್ದರೆ.

6 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದಲೂ

ಮಚು್ಚಗತಿ್ತಗಳಿಂದಲೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು.
7 ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸುಟು್ಟ

ನೆಲಸಮಮಾಡಿದರು.
ಆ ಆಲಯವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಘನತೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತ್ತಲಾ್ಲ!

8 ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಲು ಶತು್ರಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿ
ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು.

9 ನಮ್ಮ ಯಾವ ಚಿಹೆ್ನಗಳೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ಯಾರಿಗೂ ದಿಕೆ್ಕೕ ತೋಚುತಿ್ತಲ್ಲ.

10 ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿಮಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು?

ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವರು ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?
11 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡಿರುವಿಯಲಾ್ಲ!
12 ದೇವರೇ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮರಾಜ.
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ನೀನು ನಮಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ.
13 ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗ

ಮಾಡಿದಾತನು ನೀನೇ.
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮಹಾ ತಿಮಿಂಗಲಗಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜ

ಹಾಕಿದಾತನು ನೀನೇ.
14 ಲಿವಾ್ಯತಾನನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ

ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾತನು ನೀನೇ.
15 ತೊರೆಗಳೂ ನದಿಗಳೂ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಾತನು ನೀನೇ.
ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸುವಾತನೂ ನೀನೇ.

16 ನೀನು ಹಗಲನೂ್ನ ರಾತಿ್ರಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಸೂಯರ್ನನೂ್ನ ಚಂದ್ರನನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದಾತನು ನೀನೇ.
17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿರುವಾತನು ನೀನೇ.
ಬೇಸಿಗೆಕಾಲವನೂ್ನ ಚಳಿಗಾಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ನೀನೇ.

18 ದೇವರೇ, ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
ವೈರಿಯು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!
ಆ ಮೂಖರ್ರು ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ.

19 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪಾರಿವಾಳವನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.

ನಿನ್ನ ಬಡಜನರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
20 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
ಈ ದೇಶದ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
21 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಕೇಡಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಬಡಜನರೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.

22 ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ಹೋರಾಡು!
ನಿನಗೆ ಸವಾಲೊಡಿ್ಡದ ಆ ನಿಂದಕರನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ!

23 ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಪದೇಪದೇ ಅವಮಾನಮಾಡಿದರು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು!

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸಾಮಿಪ್ಯದಲಿ್ಲರುವೆ;

ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ.
2 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಾನು ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ತಕ್ಕ

ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆ;

ನಾನು ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವೆ.
3 ಭೂಮಿಯು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತದೊಡನೆ

ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಭೂಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವಾತನು ನಾನೇ.

4 “ಗವಿರ್ಷ್ಠರೇ, ‘ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ’ ದುಷ್ಟರೇ, ‘ಅಹಂಕಾರ
ಪಡಬೇಡಿ!

ಸೊಕಿ್ಕನ ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ’” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
6 ಭೂಲೋಕದ ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಉದಾ್ಧರ ಮಾಡಲಾರದು.

7 ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ದೇವರೇ.
ಯಾರನು್ನ ಉದಾ್ಧರಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾತನು ದೇವರೇ.
ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವನು; ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ

ಅವನತಿಗಿಳಿಸುವನು.
8 ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪಾತೆ್ರಯಿದೆ.
ಆ ಪಾತೆ್ರಯು ವಿಷ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.

ಆತನು ದಂಡನೆಯೆಂಬ ಆ ವಿಷ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಯುವನು;
ದುಷ್ಟರು ಕೊನೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು!

9 ನಾನು ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

10 ದುಷ್ಟರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಪ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ ಸರಿ!

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆತನ ನಾಮವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು.
2 ಆತನ ಗುಡಾರವು ಸಾಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.

ಆತನ ಆಲಯವು ಸಿಯೋನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ.
3 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನೂ್ನ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ
ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ಇತರ ಯುದಾ್ಧಯುಧಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
4 ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವಾಗ ನೀನು ತೇಜೋಮಯನಾಗಿರುವೆ.

5 ಆ ಸೈನಿಕರು ತಾವೇ ಶಕಿ್ತವಂತರೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

6 ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಆ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಗದರಿಸಲು
ರಥಾಶ್ವಗಳ ಸೇನೆಯು ಮೂಛೆರ್ಗೊಂಡಿತು.

7 ದೇವರೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರನೇ ಸರಿ!
ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರು

ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?
8 ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದನಿಂತು
ತನ್ನ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

9 ದೇವರು ಲೋಕದ ದೀನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೀಮಾರ್ನ ನೀಡುತಿ್ತರಲು

ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು.
10 ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸುವಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವರು;
ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅಳಿದುಳಿದವರು

ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವರು.
11 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.
12 ಆತನು ಮಹಾನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ಭೂರಾಜರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ನಾನು ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.

ದೇವರೇ, ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು, ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು.

2 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು;
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

3 ನಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಧಾ್ಯನಿಸುತಾ್ತ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.

ಆದರೂ ನನಿ್ನಂದಾಗಲಿಲ್ಲ.
4 ನೀನು ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಮಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಮಾತಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
5 ಹಿಂದಿನಕಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.
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ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆನು.

6 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಗಾನವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆನು.
7 ನಾನು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು:
“ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೇ?

8 ದೇವರ ಕೃಪಾವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಯಿತೇ?
ಆತನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತಂದೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

9 ದೇವರು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವನೇ?
ಆತನ ಕನಿಕರವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕೋಪವಾಗಿರುವುದೇ?”

10 ಬಳಿಕ ನಾನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ: “ಮಹೋನ್ನತವಾದ
ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನೇ?”

ಎಂಬುದೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡಿಸುವ ಪ್ರಶೆ್ನ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

13 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

14 ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನೀನು ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.

15 ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಯಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ನೀನು

ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
16 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಜಲರಾಶಿಗಳು ಭಯಗೊಂಡವು.
ಆಳವಾದ ಜಲರಾಶಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು.

17 ದಟ್ಟವಾದ ಕಪು್ಪಮೋಡಗಳು ಮಳೆಗರೆದವು.
ಜನರಿಗೆ ಮೇಘಮಂಡಲದಿಂದ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಬಾಣಗಳು ಆ ಮೋಡಗಳಲಿ್ಲ ಹಾರಿದವು.

18 ಬಿರುಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು.
ಭೂಮಿಯು ಅಲಾ್ಲಡಿ ಕಂಪಿಸಿತು.

19 ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮಾಗರ್ಮಾಡಿದೆ;
ಆಳವಾದ ಜಲರಾಶಿಗಳನು್ನ ದಾಟಿದೆ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಗುರುತು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಕುರುಬನು ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಕರೆದೊಯು್ಯವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಮೋಶೆಯನೂ್ನ ಆರೋನನನೂ್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.

ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಲಾಲಿಸಿರಿ.

2 ನಾನು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ
ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು;

ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಗೂಡಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವೆನು.
3 ನಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.

4 ನಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ

ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಪರಾಕ್ರಮವನೂ್ನ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಹೇಳುತಾ್ತ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು.

5 ಆತನು ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ ಎಂದು

ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
6 ಹೊಸ ತಲೆಮಾರುಗಳವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ತಮ್ಮ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವರು.
ಹೀಗೆ ಜನರು ಕೊನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ

ತಿಳಿದಿರುವರು.
7 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.
ದೇವರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು.

8 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ,
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಮೊಂಡರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು.

10 ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.
11 ದೇವರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ

ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಎಫಾ್ರಯಿಮಿನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

12 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.

13 ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ದಾಟಿಸಿದನು.

ಅವರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಯಂತೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

14 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೋಡದಿಂದಲೂ
ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ

ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.
15 ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಅವರಿಗೆ

ಸಾಗರದಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ನೀರನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.

16 ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ನದಿಯಂತೆ ಬರಮಾಡಿದನು.

17 ಆದರೂ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಆತನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ

ಬಂದರು.
18 ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನೆ್ನೕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡಿ್ಡದರು.

19 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ,
“ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ?

20 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದಾಗ ನೀರು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ
ಹೊರಬಂದದೆ್ದೕನೊ ನಿಜ!

ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಮಾಂಸವನೂ್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲನೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡನು.

ಆತನು ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
22 ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
23 ಆಗ ಆತನು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಮೇಘಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು,
ಅವರ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಮನ್ನವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಸಿದನು.

24 ಆಕಾಶದ ದಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದು
ಆಕಾಶದ ಉಗಾ್ರಣದಿಂದ ಧಾನ್ಯವು ಸುರಿದಂತೆ ಮನ್ನವು

ಸುರಿಯಿತು.
25 ಜನರು ದೇವದೂತರ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದರು.
ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಆಹಾರವನು್ನ

ಹೇರಳವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು.
26 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ

ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಆಗ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳು ಮಳೆಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.

27 ಆತನು ತೇಮಾನಿನಿಂದ ಗಾಳಿಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು.

28 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲ,
ಆ ಜನರ ಗುಡಾರಗಳ ಸುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಬಿದ್ದವು.

29 ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇರಳವಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೇ ತಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು

ಮಾಡಿದರು.
30 ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲೇ

ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.
31 ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವರಲಿ್ಲ

ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ದೃಢಕಾಯರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಆತನು ಸಾವನು್ನ

ಬರಮಾಡಿದನು.
32 ಆದರೂ ಅವರು ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದರು.
ಆತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನಂಬದೆ ಹೋದರು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ಅವರ ಅಯೋಗ್ಯ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಉಸಿರಿನಂತೆ

ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದನು.
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34 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ದೇವರು ಕೊಂದಾಗಲೆಲಾ್ಲ,
ಉಳಿದವರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

35 ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನೂ್ನ ಅವರು

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
36 ಆದರೆ ಅವರು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿರದೆ ಸುಳಾ್ಳಡಿದರು.
37 ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

38 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದನು.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯುತಾ್ತ ಬಂದನು;
ತಾನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

39 ಅವರು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಜನರಾದರೋ ಬೀಸಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದ
ಗಾಳಿಯಂತಿದಾ್ದರೆ.

40 ಅಯೊ್ಯೕ, ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ
ಸಲ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.

ಆತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
41 ಪದೇಪದೇ ಅವರು ಆತನ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.

42 ಅವರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
ಅನೇಕ ಸಲ ಆತನು ತಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು

ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
43 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಸೋನ್ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

44 ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ರಕ್ತವನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು!
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

45 ಆತನು ಹಿಂಡುಹಿಂಡು ಹುಳಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಕಚಿ್ಚದವು.

ಆತನು ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಅವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದವು.

46 ಆತನು ಅವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳಿಗೂ
ಇತರ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು.

47 ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಆತನು
ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದನು;

ಅವರ ಮರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಮಂಜುಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು.

48 ಆತನು ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ
ಅವರ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದಲೂ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

49 ಆತನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಹಾರ ದೂತರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

50 ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಬದುಕದಂತೆ ಆತನು ಮಾಡಿದನು.
ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾವನು್ನ

ಬರಮಾಡಿದನು.
51 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು

ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಹಾಮನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ

ಆತನು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
52 ಬಳಿಕ ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

53 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು.

ಆತನ ಜನರು ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಮುಳುಗಿಸಿದನು.
54 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಡಿಗೂ
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡೆಸಿದನು.

55 ಆ ನಾಡಿನ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಆ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಕೊಟ್ಟನು;

ಆ ನಾಡಿನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
56 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದರು.
ಅವರು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

57 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾದರು; ತಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.

ತಿರುಗುಬಾಣದಂತೆ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
58 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ಆತನನು್ನ

ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಆತನನು್ನ

ರೇಗಿಸಿದರು.
59 ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು,
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು!

60 ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರವನು್ನ ಆತನು
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.

ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ವಾಸಮಾಡಿದು್ದ ಆ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೇ.
61 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
ಶತು್ರಗಳು ಆತನ “ಸುಂದರವಾದ ಆಭರಣವನು್ನ”

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
62 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ

ತೋರಿದನು.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮರಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

63 ಯುವಕರು ಬೆಂಕಿಯ ಪಾಲಾದರು.
ಅವರಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿದ್ದ ಕನೆ್ಯಯರು ವಿವಾಹಗೀತೆಯನು್ನ

ಹಾಡಲಿಲ್ಲ.
64 ಯಾಜಕರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು,
ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರು ಅವರಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಲಿಲ್ಲ.

65 ಕೊನೆಗೆ, ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ
ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೂ

ಅಮಲಿಳಿದು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ಸೈನಿಕನಂತೆಯೂ ನಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ಎದ್ದನು.

66 ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯನಿಂದೆಗೆ

ಗುರಿಮಾಡಿದನು.
67 ಆದರೆ ಆತನು ಯೋಸೇಫನ ಕುಲವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಕುಲವನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

68 ಆತನು ಯೆಹೂದಕುಲವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

69 ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಆ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿದನು.

70 ಆತನು ದಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ದಾವೀದನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.
71 ಆತನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ

ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ತನ್ನ ಜನರಾದ ಯಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಾದ

ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
72 ದಾವೀದನು ಯಥಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಬಹು ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ದೇವರೇ, ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಿದರು;

ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು.
2 ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಸತ್ತದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ

ಆಹಾರ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಕೂ್ರರ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.

3 ರಕ್ತವು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯುವ ತನಕ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳಲು ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
4 ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳವರು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ

ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಾ್ತ

ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು.
5 ದೇವರೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೇ?

6 ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆರಾಧಿಸದ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ

ರೌದ್ರವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.
7 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನಾಂಗಗಳು
ಯಾಕೋಬ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು.

8 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕಾದ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.

ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರು!
ನೀನು ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವೆ!
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9 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗೋಸ್ಕರ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.

10 ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ? ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲಾರನೇ?”

ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

11 ದಯವಿಟು್ಟ, ಸೆರೆಯಾಳುಗಳ ಗೋಳಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು!
ಸಾಯಲಿರುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕಾಪಾಡು.

12 ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ

ಅವರನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ದಂಡಿಸು.
ನಿನಗೆ ಅವಮಾನಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು.

13 ನಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೂ ನೀನು ಪಾಲಿಸುವ ಮಂದೆಯೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನೇ,

ಯೋಸೇಫನ ಜನರನು್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತೆ
ನಡೆಸುವಾತನೇ,

ಕೆರೂಬಿ ದೂತರ ಮೇಲೆ ರಾಜನಂತೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನೇ,
ಕಿವಿಗೊಡು. ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ.

2 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸಗೂ ತೋರಿಸು.

ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
3 ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು! ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು!

4 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆ?

ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ?
5 ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿರುವ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಕಣಿ್ಣೕರೇ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿದೆ.

6 ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕಾರಣವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿರುವೆ.

ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ.
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

8 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಸಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ.

ನಿನ್ನ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ.
ನೀನು ಬೇರೆ ಜನರನು್ನ ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ

“ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟ.
9 “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹದ

ಮಾಡಿದೆ.
ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ.
ಬಹುಬೇಗನೆ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

10 ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
ಅದರ ಎಲೆಗಳ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು

ಕವಿದುಕೊಂಡವು.
11 ಅದರ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ

ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.
ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ

ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು.
12 ನಿನ್ನ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ

ನೀನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ಈಗ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ

ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
13 ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.

14 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ.
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿನ್ನ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸು.
15 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀನು ನೆಟ್ಟ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯನು್ನ

ನೋಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಎಳೆ ಸಸಿಯನು್ನ ನೋಡು.

16 ನಿನ್ನ “ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ”ಯು ಒಣಗಿದ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.

ನೀನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾಶಮಾಡಿದೆ.
17 ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾತನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚಿ ಸಹಾಯ

ಮಾಡು.
ನೀನು ಬೆಳೆಸಿದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಚಾಚು.

18 ಆಗ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸು.
ನಾವು ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು, ಆಗ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ

ಆರಾಧಿಸುವೆವು.
19 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ,
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ನಮಗೆ ಬಲಪ್ರದನಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತಸದಿಂದ
ಹಾಡಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ.
2 ವಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿರಿ;
ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯಿರಿ.
ಇಂಪಾದ ಹಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿರಿ.

3 ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಜಾಕಾಲವಾದ
ಪೂಣಿರ್ಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿರಿ.

4 ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆತನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಾಗ

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗದ ಭಾಷೆಯನೆ್ನೕ!
6 ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಹೊರೆಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆನು.
ಕೆಲಸಗಾರರ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ಬಿಸಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

7 ನೀವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ.
ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ಕಾಮೋರ್ಡದಲಿ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ

ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆರೀಬಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು.”

8 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕಿವಿಗೊಡು!
9 ಪರದೇಶದವರು ಆರಾಧಿಸುವ
ಯಾವ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡ.

10 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ನಾನೇ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆ,
ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.

11 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ಮಾಡಲೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ಮಾಡಿತು.
13 ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ

ಜೀವಿಸಿದರೆ,
14 ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

15 ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

16 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗೋಧಿಯನು್ನ
ಒದಗಿಸುವನು.

ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ
ಸಂತೃಪಿ್ತಯಾಗುವ ತನಕ ಕೊಡುವನು.”

ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.

ದೇವಾದಿದೇವನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವನು.

2 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ
ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?”
3 “ಅನಾಥರ ಮತು್ತ ಬಡಜನರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿರಿ.
ಅನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬಡವರ ಹಕು್ಕಗಳನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಿ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 79:9 409 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 82:3
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4 ಬಡವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ.

5 “ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ತಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರ ಪ್ರಪಂಚವು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಸಿದುಬೀಳುತಿ್ತದೆ!”

6 ನಾಯಕರಾದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ದೇವರುಗಳು. ನೀವು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಪುತ್ರರು.

7 ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ನೀವೂ ಸಾಯುವಿರಿ.
ಬೇರೆಲಾ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ.”

8 ದೇವರೇ ಎದೆ್ದೕಳು! ನೀನೇ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿರು!
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ನಾಯಕನಾಗಿರು!

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ಆಸಾಫ.
ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಮಾತನಾಡು.

2 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಂಚು
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿದಾ್ದರೆ.
3 ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ

ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಚು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

4 ಅವರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ: “ಬನಿ್ನರಿ, ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡೋಣ.

ಆಗ ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು.”
5 ನಿನಗೂ ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೂ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೂಡಿದಾ್ದರೆ.

6 ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಎದೋಮ್ಯರು, ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು,
ಮೋವಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಗಿ್ರೕಯ ಸಂತತಿಯವರು,

ಗೆಬಾಲ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತು್ತ ತೂರ್ ಸಂಸಾ್ಥನದವರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

8 ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರು ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪ್ರಬಲರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

9 ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಯಾಬೀನನನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರನು್ನ

ಸೋಲಿಸು.
10 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಎಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆತುಹೋದವು.

11 ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳ ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ನೀನು ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ

ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು.
ನೀನು ಜೇಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ

ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು.
12 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ನಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ

ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
13 ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಹೋಗುವ ಮೊಟಕುಬೇರಿನ ಕಳೆಯಂತೆ

ಅವರನು್ನ ಮಾಡು.
ಗಾಳಿಯು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಚದರಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸು.

14 ಕಾಡನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ
ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ ಅವರನು್ನ

ನಾಶಮಾಡು.
15 ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳಿನಂತೆ

ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಹೋಗು.
ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ನಡುಗಿಸು.

16 ಯೆಹೋವನೇ, ತಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡು;

ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆನು್ನವರು.
17 ಅವರನು್ನ ಭಯವೂ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಕವಿದುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿ.
ಅವರು ಅವಮಾನಗೊಂಡು ನಾಶವಾಗಲಿ.

18 ಆಗ ಅವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದೂ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರೆಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು.

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯವು
ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಕಾತುರಗೊಂಡಿರುವೆ.

ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲಾ್ಲ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಇರಲು ಬಯಸುತಿ್ತವೆ.

3 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಾಜನೇ,
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗೂ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ

ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

4 ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವರು.

5 ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ಯಾತಿ್ರಕರಾಗಿ ಬರಲು ಬಯಸುವವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಭಾಗ್ಯವಂತರು.

6 ಒರತೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಕಾ ಕಣಿವೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವರು.

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿಂದ
ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.

7 ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಚೀಯೋನಿಗೆ

ಬರುವರು.
8 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡು.
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

9 ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೋಡು.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

10 ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

ದುಷ್ಟರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾಗಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

11 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಮಹಿಮಾ
ಪೂಣರ್ನಾದ ರಾಜನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ದಯೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.
ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.

12 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ ಸರಿ!

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆತೋರು.

ಯಾಕೋಬನ ಜನರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
2 ನಿನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು!
ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು!

3 ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.
ಉಗ್ರ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡ.

4 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ ತೊರೆದು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು.

5 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಕೋಪದಿಂದಿರುವೆಯಾ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೋಪವನು್ನ

ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯಾ?
6 ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸಮಾಡು!
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸು.

ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
8 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೂ ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಇರುವುದೆಂದು ಆತನು

ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಢಜೀವನಕೆ್ಕ ಹೋಗಕೂಡದು.

9 ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವ ಸಮಯ

ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ.
10 ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀತಿಯೂ ಸಮಾಧಾನವೂ ಅವರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತ್ತವೆ.

11 ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವರು.
ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವನು.

12 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ
ಒದಗಿಸುವನು.

ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.
13 ನೀತಿಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತ
ಆತನಿಗಾಗಿ ಹಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
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ಪಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನಾನು ಬಡವನೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ನನ್ನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸು.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು! ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸು!

ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

3 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಾನು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕರುಣಾಮಯನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವರು.
ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿ.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.
ಕರುಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ಆಪತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
8 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ

ಮಾಡಲಾರರು.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ನೀನೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಲಿ.

10 ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿರುವೆ! ನೀನು
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿರುವೆ!

ನೀನೇ, ಹೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು!
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
ನಾನು ಜೀವಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ.

12 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸನಾ್ಮನಿಸುವೆನು!
13 ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

14 ದೇವರೇ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
ಕೂ್ರರಜನರು ಗುಂಪುಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರವೂ ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು
ನೀನೇ.

ನೀನು ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ
ಆಗಿರುವೆ.

16 ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಗನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

17 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಸೂಚನೆಯೊಂದನು್ನ ತೋರಿಸು.

ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಸೂಚನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿರಾಶರಾಗುವರು.
ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸಹಾಯ

ಮಾಡಲಿರುವಿಯೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

2 ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

3 ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು.

4 ದೇವಜನರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಸಿದಾ್ದರೆ.

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲಯೂ ತೂರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಇಥಿಯೋಪಿಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದರೆ.

5 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

6 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಪಟಿ್ಟಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹುಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳವು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

7 ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುವರು.

ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತಾ್ತ ಕುಣಿದಾಡುವರು.
“ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವುದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೇ” ಎಂದು

ಅವರು ಹೇಳುವರು.
ಸು್ತತಿಗೀತೆ.

ರಚನೆಗಾರರು: ಕೋರಹೀಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ
ಹೇಮಾನ.

ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು.
ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಗಮನಕೊಡು.
ಕರುಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಾನಿಡುವ ಮೊರೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.

3 ನನ್ನ ಜೀವವು ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
ಮರಣವು ನನಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.

4 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸತ್ತವನಂತೆಯೂ
ಬದುಕಲಾರದ ಬಲಹೀನನಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದರೆ.

5 ಸತ್ತವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕು.
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಶವದಂತಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ನೀನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಸತ್ತ ಜನರಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನಿ್ನಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದಲೂ

ದೂರವಾದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರುವೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿರುವೆ.

7 ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ.

8 ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು.
ಹೊಲೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ದೂರ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ ಬೀಗ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ; ನಾನು ಹೊರಗೆ

ಹೋಗಲಾರೆನು.
9 ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಅತು್ತಅತು್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು

ನೋಯುತಿ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು!

10 ಯೆಹೋವನೇ, ಸತ್ತ ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವೆಯಾ?

ಇಲ್ಲ! ದೆವ್ವಗಳು ಎದು್ದನಿಂತು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತವೆಯೋ?
ಇಲ್ಲ!

11 ಸತ್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡಲಾರರು.

ಸತ್ತವರು, ಸತ್ತವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡಲಾರರು.

12 ಸತು್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಲಾರರು.

ಸತ್ತವರು, ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡಲಾರರು.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವುದೇಕೆ?

15 ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ಕಾಯಿಲೆಯವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಾನು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ.
ನಾನು ನಿಸ್ಸಹಾಯನಾಗಿರುವೆ.

16 ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದೆ.

17 ಬಾಧೆಗಳೂ ನೋವುಗಳೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೂ ನೋವುಗಳಿಂದಲೂ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ಯೆಹೋವನೇ, ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರಯರನೂ್ನ ನೀನು
ನನಿ್ನಂದ ದೂರಮಾಡಿದೆ.

ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯೊಂದೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ಜೇರಹ ಕುಟುಂಬದ ಏತಾನ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಹಾಡಿ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು!
2 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಆಕಾಶಗಳಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.
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3 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು; ಅದೇನೆಂದರೆ,

4 ‘ದಾವೀದನೇ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಶಾಶಾ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುವೆನು.’”

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದೆ.

ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡುವುದು.
6 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯಾವನೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾನನಲ್ಲ.
ಯಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗದು.

7 ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸುವನು.
ಆ ದೇವದೂತರೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರುವರು.
ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವರು.
ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುತಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.

8 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂಣರ್ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವೆ.
9 ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ.
ಅದರ ರೋಷದ ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವೆ.

10 ರಹಾಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನೀನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ.

11 ದೇವರೇ, ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವುದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ.
ಪ್ರಪಂಚವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು

ನೀನೇ.
12 ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕು್ಕಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ನೀನೇ.
ತಾಬೋರ್ ಮತು್ತ ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ

ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
13 ದೇವರೇ, ಬಲವು ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲವು ಮಹಾ ಬಲವೇ ಸರಿ!
ಜಯವಂತೂ ನಿನ್ನದೇ!

14 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ನಾ್ಯಯದ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ
ಸೇವಕರುಗಳಾಗಿವೆ.

15 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸಂತೋಷವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
16 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.

17 ನೀನೇ ಅವರ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿರುವೆ.
ಅವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

18 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಮ್ಮ ರಾಜನು.

19 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಯುದ್ಧವೀರನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

20 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ.
ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ.

21 ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ,
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

22 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಶತು್ರವಿಗೆ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
23 ನಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷಕಾರಿದ ಜನರನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದೆನು.
24 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;

ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವೆನು.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.

25 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.

ಅವನು ನದಿಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು.
26 ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ; ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

27 ನಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರುವನು.

28 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸದಾಕಾಲ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.

ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಯಾಗದು.

29 ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಆಕಾಶಗಳಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.

30 ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

31 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜನ ಸಂತತಿಯವರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ,

32 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೊ್ರೕಹಕಾ್ಕಗಿ ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

ಅವರ ಅಪರಾಧಕಾ್ಕಗಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವೆನು.
33 ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ

ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವೆನು.

34 ನಾನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮುರಿದುಹಾಕುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
35 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ದಾವೀದನಿಗೆ

ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

36 ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.
ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಸೂಯರ್ನು ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
37 ಅದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಆಕಾಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.”

38 ಆದರೆ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ

ಅವನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ.
39 ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಅವನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

40 ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದೆ;
ಅವನ ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿದೆ.

41 ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವರು.
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುವವರು ಅವನಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.
42 ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು

ಮಾಡಿರುವೆ.
ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ.

43 ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ರಾಜನಿಗಾದರೋ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

44 ನೀನು ಅವನ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ;
ನೀನು ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

45 ನೀನು ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.

46 ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನಮಗೆ
ಮರೆಯಾಗಿರುವೆ?

ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಉರಿಯುವುದೋ?

47 ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪವೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಬದುಕಿ ಸಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀನು

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
48 ಮರಣ ಹೊಂದದೆ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವವನು ಯಾರೂ

ಇಲ್ಲ.
ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

49 ಯೆಹೋವನೇ, ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋಯಿತು?

ದಾವೀದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆಯಲಾ್ಲ!

50 ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಜನರು ಮಾಡಿದ
ಅವಮಾನವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಅವಮಾನಕರವಾದ

ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ರಾಜನನು್ನ ಅವರು ಅವಮಾನ

ಮಾಡಿದರು!
52 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!
ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್!
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ಪಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದೇವಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೋಶೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ವಾಸಸಾ್ಥನ.

2 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರ ದೇಶಗಳೂ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನೀನೇ ದೇವರು.
ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದತನು ನೀನೇ! ಯಾವಾಗಲೂ

ದೇವರಾಗಿರುವಾತನೂ ನೀನೇ!
3 ಜನರಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡುವಾತನೂ ನೀನೇ;
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಧೂಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಾತನೂ ನೀನೇ.

4 ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ನಿನಗೆ ಗತಿಸಿಹೋದ
ನಿನೆ್ನಯಂತೆಯೂ ರಾತಿ್ರಯ ಜಾವದಂತೆಯೂ ಇವೆ.

5 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಡಿಸಿಹಾಕುವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕನಸಿನಂತಿದೆ; ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು

ಇಲ್ಲವಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
ನಾವು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

6 ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಚಿಗುರತೊಡಗಿದರೂ
ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಾವು ನಾಶವಾದೆವು.
ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

8 ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ.
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಪಾಪಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗಿವೆ.
9 ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಂತೆ ತೀರಿಹೋದವು.

10 ನಮ್ಮ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್; ಬಲಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಎಂಭತು್ತ
ವಷರ್.

ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ.
ಬಹುಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ!
ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.

11 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಪೂಣರ್ ಬಲವನು್ನ ಯಾರೂ
ತಿಳಿಯರು.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಕೋಪದಷೆ್ಟೕ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ.

12 ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸು.
ಆಗ ನಾವು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗುವೆವು.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಅಂತಃಕರಣವಿರಲಿ.

14 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತುಂಬಿಸು.
ಆಗ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.

15 ನೀನು ನಮಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನೂ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬರಮಾಡಿದೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು.

16 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ.

17 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಫಲ ನೀಡಲಿ;
ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆತನು ಸಫಲಪಡಿಸಲಿ.

ಮಹೋನ್ನತನ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕರುವವನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು.

2 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ
ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ

ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇವರೂ”
ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

3 ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ
ಮರಣಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸುವವನು ಆತನೇ.

4 ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯೂ ಕೋಟೆಯೂ

ಆಗಿದೆ.
5 ಇರುಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ;
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಬಾಣಗಳಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.

6 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವ ರೋಗಗಳಿಗಾಗಲಿ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಬರುವ ಭಯಂಕರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ನೀನು

ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ.
7 ನೀನು ಸಾವಿರ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಹತು್ತಸಾವಿರ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.

8 ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

9 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ.
ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ.

10 ಯಾವ ಕೇಡೂ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ರೋಗಗಳೂ ಇರದು.

11 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯಲು ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.

12 ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ದೇವದೂತರುಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಸಿಂಹಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ವಿಷಸಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಡೆಯಲು ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡುವವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
15 ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.
ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.

16 ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ನೀಡಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು.”

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೂ

ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವುದೂ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

2 ಹತು್ತ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಹಾಪ್ರ್ ಮತು್ತ ಲೈರ್ ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ
ನುಡಿಸುತಾ್ತ

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ ಕುರಿತು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಡುವುದು

ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿರುವೆ.
ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಹಷರ್ದಿಂದ ಹಾಡುವೆವು.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅಂತಹ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಂದಾಗದು.
6 ನಿನಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜನರು ದಡ್ಡ ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ನಾವು ಯಾವುದನೂ್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ

ಮೂಢರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
7 ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆಯೂ ಬದುಕಿ ಸಾಯುವರು.
ಅವರ ನಿರಥರ್ಕ ಕಾಯರ್ಗಳು ನಿತ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಸದಾಕಾಲ ಸನಾ್ಮನ ಹೊಂದುವೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವರು;
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವರು.

10 ನನ್ನನಾ್ನದರೋ ನೀನು ಕಾಡುಕೋಣ ಬಲಿಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಾತನು ನೀನೇ.
11 ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ

ಹೋರಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.

12 ನೀತಿವಂತರಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷದಂತಿರುವರು.

ನೀತಿವಂತರಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಮೊಗು್ಗ ಬಿಡುತಿ್ತರುವ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳಂತಿರುವರು.

14 ಅವರು ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂ ಪುಷಿ್ಟಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ
ಎಲೆಮರಗಳಂತೆ ಫಲಿಸುವರು.

15 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರು ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿರುವರು.

ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ.
ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡನು.

ಯೆಹೋವನೇ ರಾಜನು.
ಆತನು ವೈಭವವನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ

ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಂಪಚವೇ

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು.
ಅದು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

2 ದೇವರೇ, ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.
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ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇರುವಾತನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ!
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನದಿಗಳ ಶಬ್ದವು ಮೊರೆಯುತಿ್ತದೆ.
ರಭಸದಿಂದ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುತಿ್ತವೆ.

4 ಬಿರುಸಾಗಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತರುವ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು
ಭೋಗರ್ರೆಯುತಾ್ತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ.

ಆದರೆ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರು!
ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗು!

2 ಇಡೀಲೋಕದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ನೀನೇ.
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟಜನರು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುವರು?

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು?
4 ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು?

5 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.

6 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ
ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಆ ದುಷ್ಟರು ಕೊಲು್ಲತಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವರು.
7 ಆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣದೆಂದು ಅವರು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಅವುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಅವರು

ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
8 ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವು ಮೂಢರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
ನೀವು ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಯಾವಾಗ?

ದುಷ್ಟರೇ, ನೀವು ಬಹು ದಡ್ಡರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ!
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

9 ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನಿಗೆ, ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ?

10 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾತನು ದೇವರೇ.
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆತನೇ.

11 ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ಉಸಿರೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

12 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನೇ ಸರಿ.
ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

13 ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲು ನೀನು ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವೆ.

ದುಷ್ಟರು ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲು
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

15 ನಾ್ಯಯವು ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು.
ಆಗ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಯಥಾಥರ್ವಂತರೂ ಆಗುವರು.

16 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

17 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಇಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮಾಧಿ ಸೇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

18 ಯೆಹೋವನೇ, ಜಾರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ಆತನು ನನಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡಿದನು.

19 ನಾನು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಾ್ದಗ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ.

20 ದೇವರೇ, ಮೋಸಗಾರರಾದ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಡ.

ಅವರು ಕಾನೂನನು್ನ ಡೊಂಕು ಮಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.
21 ಅವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವರು.

22 ನನಗಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವ
ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ!
23 ಆತನು ಆ ದುಷ್ಟ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ

ನಿಮಿತ್ತ ದಂಡಿಸುವನು.
ಅವರ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ದುಷ್ಟ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುವನು.

ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸೋಣ!
ನಮಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವಾತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ.

2 ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸುತಿ್ತ ಮಾಡೋಣ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳೊಡನೆ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡೋಣ.

3 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮಹಾದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ!
ಆತನು ದೇವರುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

4 ಭೂಮಿಯ ಆಳವೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಶಿಖರಗಳೂ
ಆತನವೇ.

5 ಸಮುದ್ರವು ಆತನದೇ, ಅದನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ಆತನೇ.
ಭೂಮಿಯೂ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.

6 ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆರಾಧಿಸೋಣ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಣ.

7 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರೇ.
ಆತನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಾದರೆ ಇಂದೇ ನಾವು ಆತನ

ಮಂದೆಯಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
8 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನೀವು ಮೆರೀಬಾದಲಿ್ಲಯೂ
ಮಸಾ್ಸ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೊಂಡತನ

ಮಾಡಬೇಡಿ.
9 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

10 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದೆ್ದನು,

ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಅವರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ನಾಡನು್ನ
ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು.”

ಯೆಹೋವನ ನೂತನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊಸ
ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿರಿ!

ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹಾಡಿಕೊಂಡಾಡಲಿ.

2 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ! ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ! ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ

ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ!
3 ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
ಆತನ ಅಮೋಘ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.

4 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಆತನೇ ಭಯಂಕರನು.

5 ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು.
6 ಆತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯೂ ವೈಭವವೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಆತನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಯೂ ಸೌಂದಯರ್ವೂ

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ.
7 ಭೂಜನಾಂಗಗಳೇ, ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.

8 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
9 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಸುಂದರವಾದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ

ಆರಾಧಿಸಿರಿ.
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.

10 ಯೆಹೋವನೇ ರಾಜನೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಆಳುವನು.

11 ಆಕಾಶಮಂಡಲವೇ, ಸಂತೋಷಪಡು!
ಭೂಮಿಯೇ, ಉಲಾ್ಲಸಪಡು! ಸಮುದ್ರವೇ ಮತು್ತ

ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವೇ, ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ!
12 ಹೊಲಗಳೇ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ,

ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ!
ಅರಣ್ಯದ ಮರಗಳೇ, ಹಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

13 ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ಯೆಹೋವನು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಲೋಕವನು್ನ ನಾ್ಯಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಆಳುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತರುವನು! ಭೂಮಿಯು
ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

ದೂರ ದೇಶಗಳೆಲಾ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
2 ಕಾಮೋರ್ಡಗಳು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ನೀತಿಯೂ ನಾ್ಯಯವೂ ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಬಲವಾಗಿವೆ.

3 ಬೆಂಕಿಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಆತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು.

4 ಆತನ ಮಿಂಚು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಜನರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

5 ಸಾವರ್ಭೌಮನಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
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ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
6 ಆಕಾಶಗಳೇ, ಆತನ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರಿ!
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕಾಣಲಿ!

7 ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ “ದೇವರುಗಳ” ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚು್ಚವರು.

ಆದರೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗುವರು.
ಅವರ “ದೇವರುಗಳು” ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ

ಆರಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
8 ಚೀಯೋನೇ, ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಡು!
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ, ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ತೀಪುರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ.

9 ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದ ಸವಾರ್ಧಿಪತಿ
ನೀನೇ.

ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.
10 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರನು್ನ ಕೆಡುಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

11 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳಕೂ ಯಥಾಥರ್ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷವೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ.

12 ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ!

ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿರಿ.

ಆತನು ಅಮೋಘವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ!
ಆತನ ಬಲಗೈಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಾಹುವೂ

ಆತನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ

ತೋರಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ದನೆ.

3 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಜನರು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಂಡಿದಾ್ದರೆ.

4 ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದ
ಘೋಷಮಾಡಿರಿ.

ಆತನಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿರಿ!
5 ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸುತಿ್ತಸಿರಿ.

6 ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಊದಿರಿ.
ನಮ್ಮ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ!

7 ಸಮುದ್ರವೂ ಭೂಮಿಯೂ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಾಡಲಿ.

8 ನದಿಗಳೇ, ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟಿ್ಟರಿ!
ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹಾಡಿರಿ!

9 ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಡಿರಿ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಆಳುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ ರಾಜನು!
ಜನಾಂಗಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.

ಆತನು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜನಂತೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಲಿ.
2 ಚೀಯೋನಿನ ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು!
ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಮಹಾನಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
ಆತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.

4 ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ನಾದ ರಾಜನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
ದೇವರೇ, ನೀತಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ನೀನೇ.
ಯಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ.

5 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಪೀಠಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.

6 ಮೋಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ದೇವರ ಯಾಜಕರುಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮುವೇಲನೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
7 ಆತನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.
ಅವರು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

8 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರೆಂದೂ

ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದಂಡಿಸುವವನೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ.
9 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು!

ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸು್ತತಿಗೀತೆ.
ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಾಯನ ಮಾಡಿರಿ!
2 ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ

ಮಾಡಿರಿ;
ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳೊಡನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ!

3 ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರು.
ನಾವು ಆತನ ಜನರೂ ಮಂದೆಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4 ಕೃತಜ್ಞತಾಗೀತೆಗಳೊಡನೆ ಆತನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳೊಡನೆ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಾ್ತ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

5 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ,
ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ನಿರಂತರವಾದದು್ದ.

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಹಾಡಿಹರಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಗಾಯನ ಮಾಡುವೆನು.
2 ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ

ಜೀವಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಮನೆಯಲೂ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ?

3 ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡುವವರು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
ನಾನು ಅವರಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!

4 ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಥಾಥರ್ನಾಗಿರುವೆನು;
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

5 ನೆರೆಯವನ ಕುರಿತು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನು್ನ ನಾನು ತಡೆಯುವೆನು.

ಗವರ್ಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಲಿ

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅವರನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಪರಿಶುದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

7 ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸುಳು್ಳಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಓಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲರುವವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನಿಡುವ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಆಪತು್ತಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ

ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸು.
3 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತವೆ.

4 ನಾನು ನಿಬರ್ಲನಾಗಿ ಒಣಗಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಊಟವನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.

5 ದೀಘರ್ ದುಃಖದಿಂದಾಗಿ
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.

6 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೂಬೆಯಂತೆ ನಾನು

ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯೂ ಬಾರದು.
ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ

ನಾನಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೃಷಾ್ಟಂತಮಾಡಿ ಶಪಿಸುವರು.

9 ನನ್ನ ದುಃಖವೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಯಿತು.
ಕಣಿ್ಣೕರು ನನ್ನ ಪಾನೀಯದೊಳಗೆ ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕತಿ್ತದೆ.

10 ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 97:6 415 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 102:10



103

104

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲ!
11 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾನು ಒಣಗಿ ಸಾಯುತಿ್ತರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ!

13 ನೀನು ಎದು್ದ ಚೀಯೋನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ.
ನೀನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ದಯೆತೋರುವ ಕಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

14 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಧೂಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವರು!
15 ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ.
ದೇವರೇ, ಭೂರಾಜರುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವರು.

16 ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು.
ಜನಾಂಗಗಳು ಆಕೆಯ (ಜೆರುಸಲೇಮಿನ) ವೈಭವವನು್ನ ಮತೆ್ತ

ನೋಡುವರು.
17 ಆತನು ನಿಗರ್ತಿಕರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು.
ಅವರ ಮೊರೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18 ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳವರಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಿ.
ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತರೆ.

19 ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತನೆ.
20 ಆತನು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನು್ನ ಆತನು ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

21 ಆಗ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಕುರಿತು
ಪ್ರಕಟಿಸುವರು:
ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸುವರು.

22 ಜನಾಂಗಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬರುವವು.
ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಬರುವವು.

23 ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಂತೆಂದೆನು: “ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗಲೇ
ನನ್ನನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಡ.

ದೇವರೇ, ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವೆ!
25 ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಆಕಾಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ!

26 ಲೋಕವೂ ಆಕಾಶವೂ ಕೊನೆಗೊಳುತ್ತವೆ.
ನೀನಾದರೊ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವೆ!

ಅವು ಬಟೆ್ಟಗಳಂತೆ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಪುಗಳಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸುವೆ.
ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

27 ದೇವರೇ, ನೀನಾದರೋ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವೆ!

28 ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸವಾಗಿರುತಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಇಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ.”

ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು!

ನನ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಗಳೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!

2 ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು!
ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.

3 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವನು;
ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಾಸಿಮಾಡುವನು.

4 ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ನಾಶನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ
ನಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ತೋರುವನು.

5 ಆತನು ನಮಗೆ ಸುವರಗಳನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

ಹದಿ್ದಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಯೌವನವನು್ನ ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರಿಗೆ ಆತನು ನಾ್ಯಯ ದೊರಕಿಸುವನು.

7 ಆತನು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನೂ
ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

9 ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೀಕಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪವಾಗಿರುವವನಲ್ಲ.

10 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆವು.
ಆದರೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

11 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆಯೋ

ಆತನ ಮಹಾಪಿ್ರೕತಿಯು ಆತನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ
ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.

12 ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ದೂರವಿರುವಂತೆ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ದೂರ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

13 ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.

14 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬಲ್ಲನು.
ನಾವು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ನಿಮಾರ್ಣಗೊಂಡದೂ್ದ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

15 ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಗಳು ಕೊಂಚವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಗಳು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿವೆ ಎಂಬುದೂ ಆತನಿಗೆ

ತಿಳಿದಿದೆ.
16 ನಾವು ಅಡವಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನಂತಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಹೂವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದರೂ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ

ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.
ಬಳಿಕ, ಅದು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗದು.

17 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದನು.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

ಆತನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವನು.

18 ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

19 ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದೆ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳುವನು.

20 ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೇ,
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರೇ,

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
21 ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೇರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

22 ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು
ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ದೇವರೇ ಅಧಿಪತಿ.

ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು!

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು!
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಹಳ

ದೊಡ್ಡವನು!
ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

2 ನೀನು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ
ನೀನು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಪರದೆಯಂತೆ ಹರಡಿರುವೆ.

3 ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳನು್ನ ರಥಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಗಾಳಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವೆ.

4 ಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ದೂತರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿರುವೆ.

5 ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀನು ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಅದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದು.

6 ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹೊದಿಸಿರುವೆ.
ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.

7 ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ನೀರು ಹಿಂತಿರುಗಿತು.
ನೀನು ಬಜಿರ್ಸಲು ನೀರು ಓಡಿಹೋಯಿತು.

8 ಜಲರಾಶಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಇಳಿದು
ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನೀನು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ

ಹರಿದುಹೋದವು.
9 ನೀನು ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನೀರಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಆವೃತವಾಗದು.

10 ನೀನು ನೀರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಮಾಡುವೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ತೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.

11 ತೊರೆಗಳು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಸಹ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

12 ಕಾಡುಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಮೀಪದ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ
ಗಾನಮಾಡುತ್ತವೆ.

13 ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು.
ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ

ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
14 ನೀನು ಪಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯ ಮಾಡುವೆ.
ನಾವು ದುಡಿದು ಬೆಳೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವು ಬೆಳೆದು ನಮಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
15 ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
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ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವನು್ನ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಆಹಾರವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದೇವರು

ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
16 ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟತನು ಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು.

17 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಆ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ತುರಾಯಿ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ.

18 ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನಗಳಾಗಿವೆ.

19 ವಿಶೇಷಕಾಲಗಳ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಚಂದ್ರನನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.

ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ತಾನು ಮುಳುಗತಕ್ಕ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗಲೂ
ತಿಳಿದಿದೆ.

20 ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ರಾತಿ್ರಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.
21 ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತವೆಯೊ ಎಂಬಂತೆ ಬಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

22 ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರುವಾಗ,
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

23 ಬಳಿಕ ಜನರು ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವರು.

24 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ.

ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ

ಕಾಣಬಲ್ಲವು.
25 ಇಗೋ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನೋಡು.
ಅದರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿಗಳೂ
ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ.

26 ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಲಿವಾ್ಯತಾನನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಆಟವಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ

ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವುದು.
27 ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು

ನೀನೇ.
28 ಸವರ್ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು ನೀನೇ.
ನೀನು ಕೈತೆರೆದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡಲು ಅವು ತಿಂದು

ತೃಪಿ್ತಯಾಗುತ್ತವೆ.
29 ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದಾಗ
ಅವು ಭಯಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

ಅವುಗಳ ಶಾ್ವಸವು ಹೋಗಿ
ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಸತು್ತ ಮತೆ್ತ ಮಣಾ್ಣಗುತ್ತವೆ.

30 ನಿನ್ನ ಜೀವಶಾ್ವಸವನು್ನ ಊದುವಾಗ ಅವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೂತನ ಪಡಿಸುವೆ.

31 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ!
ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.

32 ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು,
ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು;

ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಕು,
ಅವು ಜಾ್ವಲಾಮುಖಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

33 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಾನ
ಮಾಡುವೆನು.

ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
34 ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಆತನನು್ನ

ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಲಿ.
ನಾನಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.

35 ಪಾಪಾತ್ಮರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣದೆಹೋಗಲಿ.
ದುಷ್ಟರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಲಿ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ. ಆತನ
ಹೆಸರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ.

ಆತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.

2 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಾನಮಾಡಿರಿ; ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

3 ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧಕರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

4 ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಿರಿ.

5 ಆತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಕದ ನಿಧಾರ್ರಗಳನೂ್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ನೀವು ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ

ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

7 ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು.
ಆತನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳುವನು.

8 ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಸಾವಿರ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

9 ಆತನು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆತನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು.

10 ಆತನು ಅದನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
11 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಆ ದೇಶವು ನಿನ್ನದಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದಾ್ದಗ
ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಂತೆ ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ,
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

13 ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ
ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.

14 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನಾ್ಯಯವಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆತನು ರಾಜರುಗಳಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು.

15 “ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಡಿ.
ನನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು

ಆತನು ಹೇಳಿದನು.
16 ದೇವರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಗಾಲವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು.
ಜನರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.

17 ಆದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಗುಲಾಮತನಕೆ್ಕ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಸೇಫನೇ ಅವನು.
18 ಅವರು ಯೋಸೇಫನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರು;
ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದರು.

19 ಅವನ ಪ್ರವಾದನೆಯು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಅವನು
ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದನು.

ಯೋಸೇಫನು ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು
ನಿರೂಪಿಸಿತು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದನು.

ಆ ದೇಶದ ರಾಜನು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
21 ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ರಾಜನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೋಸೇಫನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು.

22 ಯೋಸೇಫನು ಇತರ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು;

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
23 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದನು.
ಯಾಕೋಬನು ಹಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು.

24 ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾದರು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯನೂ್ನ
ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನನೂ್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು.
27 ಹಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅನೇಕ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು.

28 ದೇವರು ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಆದರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

29 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದನು,
ಆಗ ಅವರ ಮೀನುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.

30 ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ದೇಶವು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
ರಾಜನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಪೆ್ಪಗಳಿದ್ದವು.

31 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು
ವಿಷದ ಹುಳಗಳೂ ಹೇನುಗಳೂ ಬಂದವು.
ಅವು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು.
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32 ಆತನು ಮಳೆಯನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಯನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು.
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಹೊಡೆದವು.

33 ದೇವರು ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು.

ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನೂ್ನ ಆತನು
ನಾಶಮಾಡಿದನು.

34 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಮಿಡತೆಗಳೂ
ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿ ಬಂದವು.

35 ಮಿಡತೆಗಳೂ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಸಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
36 ಬಳಿಕ ದೇವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ
ಎಲಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

37 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು.

ಅವರು ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು.

ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಎಡವಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
38 ದೇವಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

39 ಆತನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಡವನು್ನ
ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಹರಡಿದನು;

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
40 ಜನರು ಮಾಂಸಕಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ

ಲಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು;
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನ್ನವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

41 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿದಾಗ ನೀರು ಚಿಮು್ಮತಾ್ತ
ಹೊರಬಂದಿತು;

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯು ಹರಿಯತೊಡಗಿತು!
42 ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ
ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

43 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
ಜನರು ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತಾ್ತ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ

ಹೊರಬಂದರು!
44 ಅನ್ಯಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ

ಕೊಟ್ಟನು.
ಅನ್ಯಜನರು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರು

ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
45 ತನ್ನ ಜನರು ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲೆಂದೂ
ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಲೆಂದೂ ಆತನು

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು! ಆತನಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ!

2 ಯೆಹೋವನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಣಿರ್ಸಲು
ಯಾರಿಗೂ ಆಗದು;

ಆತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

3 ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ
ಸರಿ!

ಅವರು ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತಿ್ತರುವರು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ದಯೆತೋರು.
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ರಕ್ಷಿಸು.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೂ ಪಾಲು ದೊರೆಯಲಿ.

ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತಾಗಲಿ.

6 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪಾಪಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆವು.

ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದೆ್ದವು; ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆವು!
7 ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಏನೂ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿದರು.

8 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು;

ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

9 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಆತನು ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗ ಮಾಡಿ

ಮರಳುಗಾಡಿನಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

10 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು!
ವೈರಿಗಳಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದನು!

11 ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ!

12 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ನಂಬಿ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿದರು.

13 ಆದರೆ ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೆ
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು;

ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
14 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಆಶಾತುರರಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

15 ಆತನು ಅವರ ಆಸೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು.

16 ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮೇಲೆಯೂ

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು.
17 ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟ ದಾತಾನನನೂ್ನ
ಅಬಿರಾಮನ ಪಂಗಡದವರನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.

18 ಬಳಿಕ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

19 ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

20 ಹುಲು್ಲತಿನು್ನವ ಹೋರಿಯ ಮೂತಿರ್ಗಾಗಿ
ಅವರು ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು!

21 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು!

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ದೇವರನು್ನ ಅವರು
ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.

22 ಆತನು ಹಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು!

23 ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಶೆಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ

ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು.
24 ಬಳಿಕ ಅವರು ರಮಣೀಯವಾದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು

ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಯ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಆತನು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ

ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ.
25 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ
ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವುದಾಗಿ
ದೇವರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

27 ಅವರ ಸಂತತಿಗಳವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸುವುದಾಗಿ
ಆತನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

28 ಬಳಿಕ ಬಾಳ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ದೇವಜನರು ಬಾಳನನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ಜೀವವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಮಾಂಸವನು್ನ ದೇವಜನರು
ತಿಂದರು.

29 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು.

30 ಆದರೆ ಫೀನೆಹಾಸನು ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ಆತನು (ಯೆಹೋವನು) ಆ ಕಾಯಿಲೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

31 ಫೀನೆಹಾಸನ ಈ ಕಾಯರ್ವು
ಅವನನು್ನ ತಲೆತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿತು.
32 ಮೆರೀಬಾದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೋಶೆಗೆ ಕೇಡಾಯಿತು.

33 ಅವರು ಆತನಿಗೆ (ದೇವಾರಾತ್ಮನಿಗೆ) ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತರು.
ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಶೆಯು ದುಡುಕಿ ಮಾತಾಡಿದನು.

34 ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.
35 ಅವರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅವರ ದುರಾಚಾರಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದರು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 105:32 418 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 106:35
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36 ಅವರು ದೇವಜನರಿಗೆ ಉರುಲಿನಂತಾದರು.
ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದೇವಜನರು ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.

37 ದೇವಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟರು.

38 ದೇವಜನರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

39 ತಮ್ಮ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವಜನರು ಮಲಿನಗೊಂಡರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು

ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
40 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು;
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡನು!

41 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು;
ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಂತೆ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು.
42 ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದರು.

43 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ರಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ

ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

44 ಆದರೆ ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೆಲಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು;

ಆತನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

45 ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.

ತನ್ನ ಮಹಾಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು.
46 ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ

ಎಳೆದೊಯ್ದರು.
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಯೆತೋರುವಂತೆ ಆತನು

ಮಾಡಿದನು.
47 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು!
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

ಆಗ ನಾವು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

48 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದವನೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವಾತನೂ

ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
“ಆಮೆನ್! ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!”
ಎಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಿ.

ಐದನೆಯ ಭಾಗ
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ! ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು!

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ!
2 ಯೆಹೋವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆತನಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು;

ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಗಳಿಂದಲೂ
ಬರಮಾಡಿದನು.

4 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿದರು.
ತಾವು ನೆಲೆಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು

ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
5 ಅವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ
ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಬಲಹೀನರಾಗತೊಡಗಿದರು.

6 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

7 ಅವರು ನೆಲಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ನೇರವಾಗಿ
ನಡೆಸಿದನು.

8 ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು
ಮಾಡುವ

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ.
9 ಆತನು ಬಾಯರಿದವರನು್ನ ನೀರಿನಿಂದಲೂ
ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನದಿಂದಲೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವನು.

10 ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದರು;

ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರು.
11 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.

12 ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ದೇವರು ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು.

ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು,
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇರಲಲ್ಲ.

13 ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

14 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಂದ
ಹೊರತಂದನು;

ಕಟಿ್ಟದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದನು.
15 ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಆತನು ಮಾಡುವ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ.
16 ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.
ಅವರ ತಾಮ್ರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಆತನು ಮುರಿದುಹಾಕಬಲ್ಲನು.
ಅವರ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಆತನು

ನುಚು್ಚನೂರು ಮಾಡಬಲ್ಲನು.
17 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ
ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ಮೂಢರಾದರು.

18 ಆ ಜನರು ಊಟವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಮರಣಾವಸೆ್ಥಗೆ ಬಂದರು.

19 ಅವರು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

20 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಜನರು ಗುಣಹೊಂದಿದರು.
ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.

21 ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಆತನು ಮಾಡುವ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ.
22 ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ದಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಿ.

23 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಮುದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿದರು.

24 ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು
ನೋಡಿದರು.

ಆತನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

25 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು;
ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗತೊಡಗಿದವು.

26 ಅಲೆಗಳು ಆಕಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು.
ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡರು.
27 ಅವರು ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಎಡವಿಬೀಳತೊಡಗಿದರು;
ನಾವಿಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು.

28 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.

29 ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.

30 ಸಮುದ್ರವು ಶಾಂತವಾದದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಕರು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಅವರು ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ನಡೆಸಿದನು.

31 ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಆತನು ಮಾಡುವ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ.
32 ಆತನನು್ನ ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

33 ಆತನು ನದಿಗಳನು್ನ ಮರಳುಗಾಡನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದನು;
ಹರಿಯುವ ಒರತೆಗಳನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

34 ಆತನು ಫಲವತಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ
ಉಪು್ಪಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು,

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಜನರು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
35 ಆತನು ಮರಳುಗಾಡನು್ನ ಸರೋವರಗಳುಳ್ಳ ನಾಡನಾ್ನಗಿ

ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು;
ಒಣನೆಲದಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹರಿಯಮಾಡಿದನು.

36 ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ನಾಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

37 ಅವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತ
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ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಗಿ್ಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದರು.

38 ಆತನ ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು
ವೃದಿ್ಧಯಾದವು.

ಅವರ ಪಶುಗಳು ಅಸಂಖಾ್ಯತಗೊಂಡವು.
39 ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದಲೂ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು; ಬಲಹೀನವಾಗಿದ್ದವು.

40 ಆತನು ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದನು;
ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟನು.
41 ಬಳಿಕ ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಅವರ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕುರಿಮಂದೆಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾದವು.

42 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
43 ಜ್ಞಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ನಿಜಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ;

ನಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತಾ್ತ
ಹಾಡುವೆನು.

2 ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳೇ, ಲೈರ್ವಾದ್ಯಗಳೇ,
ನಾವು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸೋಣ!

3 ಯೆಹೋವನೇ, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಿದೇಶಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

4 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಕಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಮೋಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

5 ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6 ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸು.

ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
7 ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುವೆನು;
ಶೆಕೆಮ್ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಸುಕೊ್ಕೕತ್ ಬಯಲನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ

ಕೊಡುವೆನು.
8 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತವೂ ಮನಸೆ್ಸ ಪಾ್ರಂತವೂ ನನ್ನದಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವು ನನ್ನ ರಾಜದಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
9 ಮೋವಾಬ್ ನನ್ನ ಪಾದತೊಳೆಯುವ

ಬೋಗುಣಿಯಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಎದೋಮ್ ನನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಗುಲಾಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜಯಘೋಷ

ಮಾಡುವೆನು.”
10 ವೈರಿಗಳ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಯಾರು?
ಎದೋಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು

ಯಾರು?
11 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಹೋಗದಿರುವುದು ನಿಜವೇ?

12 ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು.

ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಾರರು!
13 ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲನು.
ಆತನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲನು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ನಾನು ಸು್ತತಿಸುವ ದೇವರೇ,

ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡ.
2 ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅಸತ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
3 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

4 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
ನಾನಾದರೋ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

5 ನಾನು ಉಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ
ಅವರು ನನಗೆ ಅಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

6 ನನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ಅವನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸು.

ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಲು ದೂಷಕನನು್ನ ಅವನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು.

7 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ಅವನನು್ನ
ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ.

ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ಪ್ರತಿವಾದವು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೇಡು ಮಾಡಲಿ.
8 ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಬೇಗನೆ ಸಾಯಲಿ.
ಅವನ ಉದೊ್ಯೕಗವು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ.

9 ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನಾಥರನಾ್ನಗಿಯೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡು.

10 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ತಿರುಕರಂತೆ ಅಲೆಯುತಾ್ತ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಲಿ.

11 ಅವನಿಗೆ ಸಾಲಕೊಟ್ಟವರು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಅವನು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಪರರು ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
12 ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೃಪೆತೋರದಿರಲಿ;
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾರೂ ಕರುಣೆತೋರದಿರಲಿ.

13 ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡು.
ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವಾಗಲಿ.

14 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಶತು್ರವಿನ ತಂದೆಯ ಪಾಪವನು್ನ
ಮರೆಯದಿರಲಿ;

ಅವನ ತಾಯಿಯ ಪಾಪವು ಅಳಿದುಹೋಗದಿರಲಿ.
15 ಆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಯಾವಾಗಲೂ

ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ನೆನಪೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ಯೆಹೋವನು

ಮಾಡಲಿ.
16 ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟನು ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ;
ಯಾರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಬಡಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೂ ಜೀವನವನು್ನ

ಕಷ್ಟಕರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
17 ಜನರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಾಪಗಳು ಅವನಿಗೇ ಸಂಭವಿಸಲಿ.

ಅವನು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗದಂತೆ ಮಾಡು.

18 ಅವನು ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ
ಶಪಿಸುವುದೇ ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವಿತದ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿಲುವಂಗಿಯಂತೆ
ಶಾಪಗಳು ಅವನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲಿ.

20 ನನ್ನ ಶತು್ರವಿಗೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಿ.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

22 ನಾನು ಕೇವಲ ಬಡವನೂ ಅಸಹಾಯಕನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನೊಂದು ದುಃಖಗೊಂಡಿದೆ.

23 ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ;
ಗಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಿಡತೆಯಂತಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

24 ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿ್ತದೆ; ನಾನು ತೆಳ್ಳಗಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25 ಕೆಡುಕರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ತಲೆಯಾಡಿಸುವರು.

26 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!
ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

27 ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಅವರು ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವೆಂದೂ
ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ ನೀನೇ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

28 ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ; ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆ.

ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸು.
ಆಗ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವೆನು.

29 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನವೇ ವಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ!
ನಾಚಿಕೆಯೇ ಅವರ ಮೇಲಂಗಿಯಾಗಲಿ.

30 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

31 ಯಾಕೆಂದರೆ, ಆತನು ಅಸಹಾಯಕರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು;

ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ,

“ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವ ತನಕ
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ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಆರಂಭಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ

ದೇಶಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
3 ನೀನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಜನರು ತಾವಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ
ಸೇರಿಬರುವರು.

ಆ ಯುವಕರು ನಿನಗೆ ಉದಯಕಾಲದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವರು.
4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ

ಯಾಜಕನಾಗಿರುವೆ”
ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5 ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಇತರ ರಾಜರುಗಳನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವನು.
6 ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವನು.
ರಣರಂಗವು ಅವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.
ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರನು್ನ ಆತನು ದಂಡಿಸುವನು.

7 ರಾಜನು ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ತೊರೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ಬಲ ಹೊಂದುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವೆನು.

2 ಯೆಹೋವನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು.
ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ

ಧಾ್ಯನಿಸುವರು.
3 ಆತನು ಮಹತ್ವವಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವನು.
ಆತನ ನೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

4 ದೇವರು ಅಮೋಘವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಆತನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

5 ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವನು;
ಆತನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
6 ಆತನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲವಾದ

ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
7 ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ

ನಾ್ಯಯವಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

8 ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.
ಅವು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

9 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅದು್ಭತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.
10 ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಿರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಗಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವು

ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ಜ್ಞಾನಪೂಣರ್ರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಆತನಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ಯಾವನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನೋ ಅವನೇ

ಧನ್ಯನು.
2 ಅವನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲರಾಗುವರು;
ನೀತಿವಂತನ ಸಂತತಿಗಳವರು ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗುವರು.
ಅವನ ನೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

4 ಆತನು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ
ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.

ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ದಯಾಮಯನೂ ಕೃಪಾಮಯನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ದಯಾವಂತನಿಗೂ ಉದಾರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.
ನಾ್ಯಯವಾದ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.

6 ಅವನೆಂದಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಜನರು ಸದಾಕಾಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಒಳೆ್ಳಯವನು ಕೆಟ್ಟಸುದಿ್ದಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಅವನ

ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
8 ಅವನ ಮನಸು್ಸ ದೃಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವನು ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
9 ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವನು.
ಅವನ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.
ಅವನು ಗೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10 ದುಷ್ಟರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು;
ಕೋಪದಿಂದ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯುತಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.
ಅವರ ದುರಾಶೆಯು ಈಡೇರದು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

2 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
3 ಪೂವರ್ದಿಂದಿಡಿದು ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡಲಿ.

4 ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮೆರೆಯುತಿ್ತದೆ.

5 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ಆತನು ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

6 ಆತನು ಆಕಾಶವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಬಾಗಿ ನೋಡುವನು.

7 ಆತನು ಬಡವರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವನು;
ಭಿಕ್ಷುಕರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎತು್ತವನು.

8 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಮುಖರನಾ್ನಗಿಯೂ
ನಾಯಕರುಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವನು.

9 ಆತನು ಬಂಜೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟರು.

ಯಾಕೋಬ್ಯರು ಪರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟರು.
2 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ದೇವರ ವಿಶೇಷ

ಪ್ರಜೆಯಾದರು;
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಆತನ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು.

3 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು.
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು.

4 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ
ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯಮಾಡಿದವು.

5 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೇ, ನೀನೇಕೆ ಓಡಿಹೋದೆ?
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯೇ ನೀನೇಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದೆ?

6 ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ
ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನೀವೇಕೆ ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ನೃತ್ಯಮಾಡಿದಿರಿ?

7 ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು.

8 ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು
ಆತನೇ.

ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರಿನ ಒರತೆಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಘನಮಾನಗಳು ನಮ್ಮವಲ್ಲ!
ಅವು ನಿನ್ನವೇ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಘನಮಾನಗಳು ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ.

2 ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳು ಯಾಕೆ
ಹೇಳಬೇಕು?

3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ; ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

4 ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ “ದೇವರುಗಳು” ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ
ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಮನುಷ್ಯರೇ.
5 ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡಲಾರವು.
ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನೋಡಲಾರವು.

6 ಕಿವಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇಳಲಾರವು.
ಮೂಗುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮೂಸಲಾರವು.

7 ಕೈಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಲಾರವು.
ಕಾಲುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಡೆಯಲಾರವು.
ಅವುಗಳ ಗಂಟಲುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವೇ ಹೊರಡದು.

8 ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.

9 ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

10 ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

11 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಆತನು ಅವರ ಬಲವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
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12 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನೂ್ನ ಆರೋನನ ಮನೆತನವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

13 ಆತನು ದೊಡ್ಡವರೂ ಚಿಕ್ಕವರೂ ಎಂದೆನ್ನದೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

14 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ
ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ.

15 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ.
ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದಾತನು

ಆತನೇ.
16 ಪರಲೋಕವು ಯೆಹೋವನದು.
ಆತನು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

17 ಸತು್ತಹೋದವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿರುವವರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

18 ನಾವಾದರೋ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸು್ತತಿಸುವೆವು!
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2 ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.

3 ಮರಣಕರವಾದ ಹಗ್ಗಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಸಮಾಧಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.
ನಾನು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದನು; ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ್ದನು.

4 ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

5 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

6 ಯೆಹೋವನು ಅಸಹಾಯಕರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.
ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
7 ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ!
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ;
ಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ.

9 ಜೀವಿಸುವವರ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವೆನು.

10 “ನಾಶವಾದೆನು!” ಎಂದು
ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.

11 ನಾನು ಭಯಗೊಂಡು, “ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು
ಸುಳು್ಳಗಾರರಾಗಿದಾ್ದರೆ!”

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.
12 ಯೆಹೋವನ ಮಹೋಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲೇನು ಕೊಡಲಿ?
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನದೇ.

13 ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
14 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಜನರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

15 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನು್ನ
ಅಲ್ಪವೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ.
ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬಳ ಮಗ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ!

17 ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

18 ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

19 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ
ಈ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

ಸವರ್ಜನರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2 ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.

ಆತನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ!

2 ಇಸೆ್ರೕಲರೇ,

“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
3 ಯಾಜಕರೇ,
“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ!” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

4 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ,
“ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

5 ನಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯರು ನನಗೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು?
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗಾಗುವ ಸೋಲನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವೆನು.

8 ಜನರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

9 ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

10 ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

11 ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.

12 ಶತು್ರಗಳು ಜೇನುನೊಣಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು.

ಆದರೆ, ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯಂತೆ ಅವರು
ಕೊನೆಗೊಂಡರು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆನು.
13 ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡಲಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.

14 ನನ್ನ ಬಲವೂ ಜಯಗೀತೆಯೂ ಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು!

15 ಜಯೋತ್ಸವವು ನೀತಿವಂತರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

16 ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋರಿದಾ್ದನೆ.

17 ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ;
ನಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
18 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ಸಾವಿಗೀಡುಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

19 ನೀತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ತೆರೆಯಿರಿ,
ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

20 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಬಾಗಿಲುಗಳು.
ನೀತಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ನೀನು ಉತ್ತರಿಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವೆನು.

22 ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು.

23 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.
ನಮಗಂತೂ ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿದೆ!

24 ಈ ದಿನವನು್ನ ಮಾಡಿದಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
ಇಂದೇ ನಾವು ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.

25 “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.
26 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಸುಸಾ್ವಗತ!”

“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ!
27 ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಯಜ್ಞಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ

ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು
ಯಾಜಕರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

28 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು!
29 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ; ಆತನು

ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತ
ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಧನ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

2 ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ವಿಧೇಯರಾಗುವವರು ಧನ್ಯರು.

3 ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವರು.
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4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೂ ನೀನೇ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ

ಹೇಳಿದವನೂ ನೀನೇ.
5 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ,

6 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವಾಗ
ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗದು.

7 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಕಲಿತಂತೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

8 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!

9 ಯೌವನಸ್ಥನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ?
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದರಿಂದಲೇ.

10 ನಾನು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆಮಾಡುವೆ;
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು ನನಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡು.
11 ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

12 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

13 ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಾರ್ರಗಳ ಕುರಿತು ವಣಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

14 ಸಕಲ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ
ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸುವೆನು.
15 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು
ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

16 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

17 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ದಯೆತೋರು.
ಆಗ ನಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

18 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಕಾಣುವೆ;

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಓದುವೆ.
19 ನಾನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಮರೆಮಾಡಬೇಡ.

20 ನಿನ್ನ ನಿಧಾರ್ರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

21 ನೀನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದ ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

22 ನನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಕೂ್ಕ ನಾಚಿಕೆಗೂ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ನಾಯಕರುಗಳು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆ.

24 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನಂತಿದೆ.
ಅದು ನನಗೆ ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು.

25 ನನಗೆ ಸಾವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ

ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.
26 ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ.
ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

27 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
28 ನಾನು ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವೆ ಮತು್ತ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸು.

29 ಮೋಸಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡು.

30 ನಾನು ಸತ್ಯಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಾರ್ರಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
31 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

32 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಹಷರ್ದಿಂದ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

33 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು,
ಆಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

34 ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.
35 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.

ಆ ಮಾಗರ್ವೇ ನನಗೆ ಬಹು ಇಷ್ಟ.
36 ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಧಾ್ಯನಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.

37 ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಸದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಾಪಾಡು.

ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
38 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸು.
ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು.

39 ಅವಮಾನವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಾರ್ರಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಾಗಿವೆ.
40 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

41 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

42 ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ನಾನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ ನಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
43 ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳನು್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ

ಮಾತಾಡುವಂತಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಾರ್ರಗಳನೆ್ನೕ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

44 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
45 ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು
ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಯಾರ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ

ನಡೆಯುವೆನು.
46 ರಾಜರುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚಚಿರ್ಸುವೆನು,

ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
47 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು;
ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

48 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಅವುಗಳನು್ನ
ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
49 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ.
ಆ ವಾಗಾ್ದನವೇ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

50 ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸಲಿ.

51 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು.

52 ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಾರ್ರಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತವೆ.
53 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ದುಷ್ಟರನು್ನ
ನಾನು ಕಾಣುವಾಗ ಬಹುಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆ.

54 ನನಗಂತೂ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಡುಗಳಾಗಿವೆ.

55 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

56 ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

57 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೇ;
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದೇ ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವೆಂದು

ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವೆ.
58 ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು.

59 ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

60 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು
ತಡಮಾಡದೆ ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.

61 ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರೂ
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನಾನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.

62 ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿಧಾರ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು
ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದೕಳುವೆನು.

63 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ನಾನು ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು

ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
64 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

65 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿರುವೆ.

66 ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಾರ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಡು.
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ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.
67 ನಾನು ಸಂಕಟಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಅನೇಕ

ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ;
ಈಗಲಾದರೋ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ

ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.
68 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

69 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ

ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವೆ.
70 ಅವರು ಬಹು ಮೂಢರು.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವುದರಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸುವೆ.
71 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು
ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಯಿತು.

72 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿವೆ.
ಅವು ಹತು್ತಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ

ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ.
73 ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವು.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಿಸು.

74 ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ.

75 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯವಾದವುಗಳೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವಾಗಿತು್ತ.
76 ಈಗ, ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸು.

77 ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು;
ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವೆ.

78 ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಲಿ; ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು.
79 ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.

80 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡು.

ಆಗ ನನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
81 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಾ್ತ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

82 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

ನೀನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ?
83 ಬಿಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಬುದ್ದಲಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

84 ನಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ಬದುಕಲಿ?
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರನು್ನ ಯಾವಾಗ ದಂಡಿಸುವೆ?

85 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದಿದಾ್ದರೆ.

86 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅವರಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

87 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿಯೇ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

88 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.
ಆಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

89 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

90 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ; ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ

ನಿಂತಿದೆ.
91 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ಸಿ್ಥರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಂತೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿವೆ.

92 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರವಾಗಿವೆ;
ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಕಟವು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.

93 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿರುವುದು ಅವುಗಳಿಂದಲೇ.

94 ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು!
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

95 ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು,
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು.

96 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೊರತು

ಬೇರೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಮೇರೆಯಿದೆ.
97 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ;
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು.

98 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿವೆ.
99 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಾನು ಧಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಉಪಾಧಾ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

100 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ
ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

101 ನನ್ನ ಪಾದಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾರಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು,
ಆಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

102 ನೀನೇ ನನ್ನ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.

103 ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ
ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ.

104 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದುರುಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

105 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವೂ
ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ.

106 ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವೇ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,

ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
107 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಬಹುಕಾಲ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.

108 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು.
ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

109 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದೆ.
ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

110 ದುಷ್ಟರು ನನಗೆ ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ.

111 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದಕರವಾಗಿವೆ.
112 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರಲು ಮನಸು್ಸಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

113 ನಿನಗೆ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದವರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
114 ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂ ಗುರಾಣಿಯೂ ನೀನೇ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ.

115 ಕೆಡುಕರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಬೇಡ.
ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

116 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು, ಆಗ
ನಾನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ.

ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ, ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.
117 ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು, ಆಗ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯುತಿ್ತರುವೆನು.

118 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರನು್ನ ನೀನು ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದರು.

119 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೀನು ಕಸದಂತೆ
ಕಾಣುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸದಾಕಾಲ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.

120 ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

121 ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳುಳ್ಳ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನಾನು ಮಾಡಿರುವೆ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಡ.

122 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡು.

ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ.
123 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತಿಗಾಗಿಯೂ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿವೆ.

124 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

125 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ,
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ

ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
126 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಇದು ತಕ್ಕ

ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದರೆ.

127 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
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ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
128 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ

ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.
ನಾನು ಸುಳು್ಳ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

129 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿವೆ.
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

130 ಜನರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು
ಅವರಿಗೆ ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು.

ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯರನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
131 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ಇಷ್ಟ.
ನಾನು ಏದುಸಿರುಬಿಡುತಾ್ತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಾಗಿ

ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
132 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಕರುಣಿಸು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುವುಗಳನು್ನ

ಮಾಡು.
133 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡು.
ಯಾವ ಕೇಡೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ.

134 ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

135 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿರಲಿ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.

136 ಜನರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಗೋಳಾಟದಿಂದ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.

137 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ.

138 ನೀನು ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ಅವು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

139 ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ

ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ.
140 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಅವು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.

141 ನಾನು ಅಲ್ಪನೂ ತಿರಸ್ಕೃತನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

142 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

143 ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದಕರವಾಗಿವೆ.

144 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸದಾಕಾಲ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು, ಆಗ

ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
145 ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೆ

ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆನು.

146 ನಾನು ನಿನಗೇ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು! ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುತೆ್ತೕನೆ.

147 ಸೂಯೋರ್ದಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

148 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ್ದನು.

149 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು.

ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.
150 ಜನರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಂಚುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

151 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

152 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.
ಅದನು್ನ ನಾನು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಮೂಲಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ.
153 ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

154 ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.

155 ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಕಾರಣ
ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

156 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವನಗೊಳಿಸು.

157 ಅನೇಕ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.

158 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗದ ಆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

159 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.
160 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ.

161 ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿದರು.

ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದಕೆ್ಕೕ ಭಯಪಡುವೆನು,
ಅದೊಂದನೆ್ನೕ ಗೌರವಿಸುವೆನು.

162 ಮಹಾಭಂಡಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡವನಂತೆ
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.

163 ನಾನು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ಅವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.

164 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ
ನಾನು ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಸಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

165 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್
ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದು.

ಅವರನು್ನ ಯಾವುದೂ ಬೀಳಿಸಲಾರದು.
166 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

167 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ಅವು ನನಗೆ ಬಹು ಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.

168 ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ನಡತೆಯೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
169 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.

170 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

171 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ.

172 ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಗಾಯನ ಮಾಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನೀತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿವೆ.

173 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ಕೈಚಾಚಿ ಸಹಾಯಮಾಡು.
174 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

175 ನಾನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ.

176 ನಾನು ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಬಾ.

ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ನಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ಸುಳಾ್ಳಡುವವರಿಂದಲೂ
ವಂಚಕರಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

3 ಸುಳು್ಳಗಾರರೇ, ನಿಮಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬಲಿ್ಲರಾ?

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು?
4 ಯುದ್ಧವೀರನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಾಣದಿಂದಲೂ ಉರಿಯುವ

ಕೆಂಡಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
5 ಸುಳು್ಳಗಾರರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದು
ಮೇಷೆಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೇದಾರಿನ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ವಾಸಿಸುವಂತಿರುವುದು.
6 ಶಾಂತಿದೆ್ವೕಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಹುಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು

ಯುದ್ಧವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ.
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನನಗೆ ಸಹಾಯವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
2 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಾದ

ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ
ನನಗೆ ಸಹಾಯವು ಬರುವುದು.
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3 ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ನಿದೆ್ರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಕನು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ!

5 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವವನು ಯೆಹೋವನೇ.
ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ.

6 ಹಗಲಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನೂ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

7 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು;
ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಯುವನು.

8 ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.

ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಪಾಡುವನು.
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

“ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹು

ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
2 ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
3 ಇದು ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್!
ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡ ನಗರದಂತೆ ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕುಲಗಳವರು ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕುಲಗಳವರು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.

5 ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜರುಗಳು ಜನರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ

ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು.
6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:
“ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ.
7 ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಿರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿರಲಿ.”

8 ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ ನೆರೆಯವರ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

9 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವಾತನೇ,

ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುತಾ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
2 ಸೇವಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ

ಯಜಮಾನರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಸೇವಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಯರನು್ನ

ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಂತೆಯೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.
ಆತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆವು.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಕರುಣೆತೋರು,
ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಅವಮಾನಿತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

4 ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಮೊಂಡರೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಾಕಷು್ಟ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ
ಏನಾಗುತಿ್ತತು್ತ?

ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನನಗೆ ಉತ್ತರಹೇಳಿ.
2 ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿದಿ್ದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ

ಏನಾಗುತಿ್ತತು್ತ?
3 ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಶತು್ರಸೈನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಪ್ರವಾಹದಂತೆಯೂ ಮುಳುಗಿಸುವ ನದಿಯಂತೆಯೂ

ಆಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
5 ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಾಯಿಯವರೆಗೂ
ಮೇಲೇರಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ನೀರಿನಂತಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

6 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಲು ಆತನು ಅವಕಾಶ

ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
7 ನಾವು ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು.

8 ನಮಗೆ ಸಹಾಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿತು.
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರು ಚೀಯೋನ್
ಪವರ್ತದಂತಿರುವರು.

ಅವರೆಂದಿಗೂ ಕದಲದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವರು.
2 ಪವರ್ತಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು.

3 ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರೂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಡತೊಡಗಬಹುದು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ಯಥಾಥರ್ವಂತರಿಗೂ ಉಪಕಾರಮಾಡು.

5 ದುಷ್ಟರು ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿ

ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕನಸು
ಕಂಡವರಂತಿದೆ್ದವು!

2 ನಾವು ನಗುತಿ್ತದೆ್ದವು; ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.
“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

3 ಹೌದು, ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದೆ್ದೕವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ಬತಿ್ತಹೋದ ತೊರೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ
ಮತೆ್ತ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

5 ಅಳುತಾ್ತ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಕೊಯು್ಯವನು.

6 ಅಳುತಾ್ತ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು
ಹಷರ್ದಿಂದ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವನು!

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ:
ಸೊಲೋಮೋನ.

ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ,
ಕಟು್ಟವವರ ಸಮಯವೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.

ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ,
ಕಾವಲುಗಾರರ ಸಮಯವೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್.

2 ಕೇವಲ ಹೊಟೆ್ಟಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ
ರಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ದುಡಿಯುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ನಿದೆ್ರಯಲೂ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

3 ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಕೊಡುಗೆ.
ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನ.

4 ಯೌವನಸ್ಥನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಬಾಣಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.

5 ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತುಂಬುವವನು
ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ

ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ವಾದಿಸುವರು.
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ

ಆತನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಲ್ಲರು
ಧನ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

2 ನೀನು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವೆ.
ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆ.
ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.

3 ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಫಲಭರಿತವಾದ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವಳು.

ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
ನೀನು ನೆಟ್ಟ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳಂತಿರುವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

5 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ.
6 ನೀನು ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
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ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಆ ಶತು್ರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳು.

2 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ
ಶತು್ರಗಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
3 ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು
ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುವಂತೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದರು.

4 ಆದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು.

5 ಚೀಯೋನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ಜನರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಅವರು ಹೋರಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಓಡಿಹೋದರು.
6 ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದ್ದರು.
ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

7 ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಡಿಯೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ
ಸಿವುಡು ಕಟು್ಟವವನ ಉಡಿಲೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುವವರು,
“ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು

ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
“ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಮಹಾ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ

ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ
ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಾರ.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ಆಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿರುವರು.

5 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ನುಡಿಯನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆಗೋಸ್ಕರ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ

ಕಾವಲುಗಾರರಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
7 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಆತನಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
8 ಆತನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಕಿ್ಕಲ್ಲ.
ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ

ಕಾಯರ್ಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

2 ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ.

ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೃಪಿ್ತಯಾಗಿರುವ ಮಗುವಿನಂತೆ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇದೆ.

3 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಈಗಲೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು!

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ದಾವೀದನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ.

2 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದನು;

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ
ಹರಕೆಯೊಂದನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

3 “ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ
ತನಕ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
4 ನಾನು ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

5 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಶೂರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು”

ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದನು.
6 ನಾವು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು.

ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು.

7 ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ;
ಆತನ ಪಾದಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದೆ್ದೕಳು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಪೂಣರ್ವಾದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳು.

9 ನಿನ್ನ ಯಾಜಕರು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ.

10 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವ ರಾಜನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ.

11 ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಿ್ಥರವಾದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

ಆತನು ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
“ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾದರೆ,
ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಒಬ್ಬನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜನಾಗಿರುವನು.”

13 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಚೀಯೋನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

14 “ಇದು ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಸಾ್ಥನ.
ನಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವೆನು.
ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳ.

15 ನಾನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒದಗಿಸುವೆನು;
ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡವರಿಗೂ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ

ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು;
16 ಯಾಜಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವರು.

17 ಇಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ದಾವೀದನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅವನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ ಒದಗಿಸುವೆನು.

18 ನಾನು ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಹೊದಿಸುವೆನು.

ಅವನ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನದರೋ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು.”
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಆಹಾ, ಸಹೋದರರು ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿರುವುದು
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯವಾದದು್ದ.

2 ಅದು ಯಾಜಕನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ
ಆರೋನನ ಗಡ್ಡಕೂ್ಕ

ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಳಿದುಬರುವ
ಪರಿಮಳ ತೈಲದಂತಿರುವುದು;

3 ಅದು ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಂತಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ತನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದು್ದ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲಯೇ.

ದೇವಾಯಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಡುವ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರೇ,
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ.

2 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

3 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆತನು ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

2 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ,
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು

ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ, ಅದು ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

5 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬೇರೆಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ

ಮಹೋನ್ನತನೆಂದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳವಾದ ಸಾಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ

ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವನು.
7 ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಮೋಡಗಳನು್ನ

ಏಳಮಾಡುವನು;
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ಮಿಂಚನೂ್ನ ಮಳೆಯನೂ್ನ ಬರಮಾಡುವನು;
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸಮಾಡುವನು.

8 ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು.

9 ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ

ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಮಾಡಿದನು.

10 ಆತನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

11 ಆತನು ಅಮೋರಿಯರ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು;

ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾದ ಓಗನನೂ್ನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

12 ಆತನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ!
ಯೆಹೋವನೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

14 ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗಾದರೋ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು.

15 ಅನ್ಯಜನರ ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿದ್ದವು.

16 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗಳಿದ್ದರೂ ಮಾತಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದರೂ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ;

17 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಮೂಗುಗಳಿದ್ದರೂ ಮೂಸಿನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ;

18 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ
ಆಗುವರು!

ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನೆ್ನೕ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

19 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

20 ಲೇವಿಯ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

21 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೀಯೋನಿನಿಂದಲೂ
ಆತನ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ; ಆತನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
2 ದೇವಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

3 ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

4 ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

5 ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಕಾಶವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

6 ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

7 ಆತನು ಮಹಾಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

8 ಹಗಲನು್ನ ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಸೂಯರ್ನನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
9 ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಚಂದ್ರನನೂ್ನ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

10 ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
11 ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

12 ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ತೋರಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

13 ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಎರಡು ಭಾಗವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
14 ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

15 ಆತನು ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
16 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

17 ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತರಾದ ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

18 ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

19 ಆತನು ಅಮೋರಿಯರ ರಾಜನಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
20 ಆತನು ಬಾಷಾನಿನ ರಾಜನಾದ ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

21 ಆತನು ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

22 ಆತನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
23 ನಾವು ಸೋತುಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

24 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

25 ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

26 ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

ನಾವು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು

ಚೀಯೋನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಅತೆ್ತವು.
2 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರವಂಜಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ

ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತೂಗುಹಾಕಿದೆವು.
3 ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಜನರು
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಚೀಯೋನಿನ ಕುರಿತು

ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.
4 ಆದರೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಹಾಡುಗಳನು್ನ ನಾವು ಹಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!

5 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನೆಂದಾದರೂ ಮರೆಯುವುದಾದರೆ,
ನಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡದಂತಾಗಲಿ.

6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನೆಂದಾದರೂ ಮರೆಯುವುದಾದರೆ,
ನಾನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಹಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗದಂತಾಗಲಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ
ನಾನು ಅತಾ್ಯನಂದಪಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವೆ.

7 ಯೆಹೋವನೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ

ಅವರು, “ಅದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಸಿ್ತವಾರ ಸಹಿತ ಹಾಳುಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು

ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
8 ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ನಾಶವಾಗುವೆ!
ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವನು ಧನ್ಯನು.
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ನೋಯಿಸುವವನು

ಧನ್ಯನು.
9 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಹಾಡುಗಳನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹಾಡುವೆನು.

2 ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ

ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸಿರುವೆ.
3 ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ
ನೀನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ; ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂರಾಜರುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

5 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಾಡಿ
ಕೊಂಡಾಡುವರು;

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಮಹತ್ವವಾದದು್ದ.
6 ಯೆಹೋವನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.
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ಆದರೂ ಆತನು ದೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವನು.
ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಕಾಯರ್ಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿಯೇ ಇರುತಾ್ತನೆ.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಾಪಾಡು.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

ನಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ನೀನೇ. ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ!
ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.

2 ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಎದೆ್ದೕಳುವುದೂ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನೀನು ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವೆ.
3 ನಾನು ಎಲಿ್ಲಗೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಎಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ

ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು
ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ

ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
5 ನೀನು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವೆ;
ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

6 ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗಿಂತಲೂ ನಿನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತಿಳಿದಿರುವುದು ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸಿದೆ,

ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಿ್ನಂದಾಗದು.
7 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ!
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆಯಾಗಲು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?

8 ನಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ.

9 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ
ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವೆ

ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಮದ್ರದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ
ನೀನಿರುವೆ.

10 ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವುದು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.

11 ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
“ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲಾಯಿತು,
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದು”

ಎಂದೆನ್ನಬಹುದು.
12 ಆದರೆ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ.
ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನಿನಗೆ ಹಗಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದು.

13 ನನ್ನ ಅಂತರೀಂದಿ್ರಯಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದವನೂ ನೀನೇ.
ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ.

14 ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳು ಅದು್ಭತಕರವಾಗಿವೆಯೆಂದು ನಾನು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

15 ನನ್ನ ವಿಷಯವೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ತಾಯಿಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ರೂಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದಗ ನನ್ನ

ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ.
16 ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನೂ್ನ ನೀನು

ಗಮನಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲದ ಮೊದಲನೆ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮೊದಲೇ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
17 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅವು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ.

18 ಅವುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ.

ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಮುಂಚಿನಂತೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೇ ಇರುವೆನು.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು.
ಆ ಕೊಲೆಗಾರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರಮಾಡು.

20 ಆ ದುಷ್ಟರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅಯೋಗ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಾನೂ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರನು್ನ ನಾನೂ ವಿರೋಧಿಸುವೆನು.
22 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆನು!
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ.
ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ.

24 ನನ್ನಲಿ್ಲ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಕೊ.
ನನ್ನನು್ನ ಸನಾತನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
2 ಅವರು ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು

ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವೆಬಿ್ಬಸುತಾ್ತರೆ.
3 ಅವರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಸಪರ್ಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.

5 ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೆ ಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಹಾಸಿದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೋನನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಒಡೆಯನು ನೀನೇ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವೂ ನೀನೇ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಷ್ಟರ ದುರಾಶೆಯೂ
ದುರಾಲೋಚನೆಯೂ ನೆರವೇರಲು ಬಿಡಬೇಡ.

9 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡ.
ಅವರು ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಅವುಗಳನು್ನ

ವಿಫಲಗೊಳಿಸು.
10 ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಸುರಿದು
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡು;
ಎಂದಿಗೂ ಹತಿ್ತ ಬರಲಾಗದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಅವರನು್ನ

ಎಸೆದುಬಿಡು.
11 ಆ ಸುಳು್ಳಗಾರರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಡ.
ಆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು.

12 ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ದೇವರು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.
13 ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು;
ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!

2 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಧೂಪದಂತೆಯೂ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಯಜ್ಞದಂತೆಯೂ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಲಿ.

3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ

ವಿವೇಚಿಸಿ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
4 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡ.
ಕೆಟ್ಟವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
ಅವರು ಹಷಿರ್ಸುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಪಾಲುಗಾರನಾಗದಂತೆ

ನೋಡಿಕೋ.
5 ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ
ಅದು ನನಗೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

6 ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಡಲಿ.
ನಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಆಗ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಜನರು ಹೊಲವನು್ನ ಉತು್ತ ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ
ಚದರಿಸುವಂತೆಯೇ

ಕೆಟ್ಟವರ ಎಲುಬುಗಳು ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

8 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುವೆನು.

ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕಿ್ಕೕಡು ಮಾಡಬೇಡ.

9 ಕೆಟ್ಟವರು ನನಗೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಬೋನುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.

10 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
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ಆಗ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ದಾವೀದನು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ. ರಚನೆಗಾರ:

ದಾವೀದ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು;

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
2 ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನೂ್ನ

ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
3 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನಗೆ ಉರುಲನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಾತನು ನೀನೇ.

4 ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದರೂ
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವೂ ನೀನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಬದುಕಿಸಬಲಾ್ಲತನೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ

ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕೇಬೇಕು.

ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ಈ ಉರುಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೀತಿವಂತರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ಸು್ತತಿಗೀತೆ. ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು.
2 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ

ಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
3 ಆದರೆ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಜಜಿ್ಜದಾ್ದರೆ.

ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ಸಮಾಧಿಗೆ
ನೂಕುವಂತೆ

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೂಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
4 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಧೈಯರ್ವು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

5 ಆದರೆ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದವುಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುವೆನು.

6 ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಒಣಭೂಮಿಯು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡ.
ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಾವಿಗೀಡು

ಮಾಡಬೇಡ.
8 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ!

9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

10 ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದುದನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದು್ದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.
ಆಗ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು.
12 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು.

ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವೆ.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಂಡೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯುದ್ಧಕೂ್ಕ
ಕದನಕೂ್ಕ ತರಬೇತು ಮಾಡುವನು.

2 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದೇವರೂ
ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೂ ನನ್ನ

ಗುರಾಣಿಯೂ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಮನುಷ್ಯರು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರದವರು?
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಯಾಕೆ ನೆನಸಬೇಕು?

ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟರವರು?
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು?

4 ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ ಉಸಿರೇ.
ಅವರ ಜೀವಮಾನವು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.

5 ಯೆಹೋವನೇ, ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಇಳಿದು ಬಾ.
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ.
ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಮೇಲೇರುವುದು.

6 ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು.
ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು.

7 ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ಮಹಾ ಜಲರಾಶಿಯಂತಿರುವ
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೋ.
ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.

8 ಅವರ ಬಾಯಿ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈ ಮೋಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಹತು್ತ ತಂತಿಗಳ ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
10 ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಗೆಲಿ್ಲಸುವವನೂ

ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ

ರಕ್ಷಿಸಿದವನೂ ನೀನೇ.
11 ಈ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಅವರ ಬಾಯಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.
ಅವರ ಬಲಗೈಗಳು ಮೋಸದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

12 ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಹಾವೃಕ್ಷಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ನಮ್ಮ ಯುವತಿಯರು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ

ಕಂಬಗಳಂತಿರುವರು.
13 ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಸಕಲ ಬಗೆಯ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ

ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮರಿಗಳನು್ನ

ಈಯುತ್ತವೆ.
14 ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ನುಗಿ್ಗಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನಾವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ;

ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಇಂಥ ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು.
ಯಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿರುತಾ್ತನೋ ಅವರೇ

ಭಾಗ್ಯವಂತರು.
ರಚನೆಗಾರ: ದಾವೀದ.

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

2 ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

3 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೂ ಸು್ತತಿಗೆ ಪಾತ್ರನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸು್ತತಿಸುವರು;

ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಹೇಳುವರು.

5 ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಜನರು ಹೇಳುವರು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.

6 ನಿನ್ನ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು
ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾನು ವಣಿರ್ಸುವೆನು.
7 ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರು ಹಾಡುವರು.

8 ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯುಳ್ಳವನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ
ದೀಘರ್ಶಾಂತನೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

9 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
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ಆತನು ತಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವನು.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.

11 ಅವರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.

12 ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇತರ ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.
ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವವರನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವವನೂ
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

15 ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ

ಕೊಡುವೆ.
16 ನೀನು ಕೈಯನು್ನ ತೆರೆದು
ಜೀವಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪೂರೈಸುವೆ.

17 ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ದಲೂ್ಲ ಆತನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿ

ತೋರಿಬರುವುದು.
18 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ

ಸಮೀಪವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
19 ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು,

ದುಷ್ಟರನಾ್ನದರೋ ಆತನು ನಾಶಮಾಡುವನು.
21 ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ!
ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ

ಕೊಂಡಾಡಲಿ!
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
2 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

3 ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು.

4 ಮನುಷ್ಯರು ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು;
ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲಾ್ಲ

ಅಳಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
5 ಯಾರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯಕನೋ,
ಯಾರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ, ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು.
6 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು.
7 ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ;
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ.

ಯೆಹೋವನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

9 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.

ಆತನು ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಅನಾಥರನೂ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವನು!
ಚೀಯೋನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವನು!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ! ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.

ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೂ

ಸಂತೋಷಕರವೂ ಆಗಿದೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ

ಕರೆತಂದನು.
3 ಅವರ ಒಡೆದ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆತನು ವಾಸಿಮಾಡುವನು;
ಅವರ ಗಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.

4 ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುವನು.
ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ತಿಳಿದಿದೆ.

5 ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಬಹು ದೊಡ್ಡವನೂ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ದುಷ್ಟರನಾ್ನದರೋ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವನು.

7 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ.
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

8 ಆತನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಮೋಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನು;
ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವನು;

ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯಮಾಡುವನು.
9 ದೇವರು ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ಪಕ್ಷಿಯ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವನು.

10 ಯುದ್ಧದ ಕದುರೆಗಳಾಗಲಿ ಶಕಿ್ತಯುತರಾದ ಸೈನಿಕರಾಗಲಿ
ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲಾರವು.

11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಜನರಲೆ್ಲೕ
ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.

12 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
ಚೀಯೋನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

13 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸುವನು;

ನಿನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
14 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿದನು.

15 ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು
ಅದು ಕೂಡಲೆ ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತದೆ.

16 ನೆಲವು ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗುವವರೆಗೆ ಆತನು ಮಂಜನು್ನ
ಬೀಳಿಸುವನು;

ಹಿಮವನು್ನ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಧೂಳಿನಂತೆ ಹರಡುವನು.
17 ಆತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳಂತಿರುವ ಆಲಿಕಲ್ಲನು್ನ

ಸುರಿಸುವನು;
ಯಾವನೂ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಾರನು.

18 ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು; ಆಗ
ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಮತೆ್ತ ಬೀಸುವುದು;

ಮಂಜು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು. ನೀರು ಹರಿಯತೊಡಗುವುದು.
19 ಆತನು ಯಾಕೋಬಿಗೆ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ಆತನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ

ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಮೇಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರೇ,

ಆಕಾಶಮಂಡಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
2 ಎಲಾ್ಲ ದೂತರುಗಳೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

3 ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಬೆಳಕುಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಸವರ್ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

4 ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!
ಆಕಾಶದ ಮೇಲಿರುವ ನೀರುಗಳೇ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

5 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.
ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಯಾದವು!

6 ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡಿದನು.
ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಆತನು ಮಾಡಿದನು.

7 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!

ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಪಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
8 ಆತನು ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮಂಜನೂ್ನ
ಹೊಗೆಯನೂ್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು.

9 ಆತನು ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ
ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನೂ್ನ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.
10 ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ

ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.
11 ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ನಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು.

12 ಆತನು ಪಾ್ರಯಸ್ಥರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರನೂ್ನ
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ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ಯೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
13 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ!
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು!

14 ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಜನರು ಹೊಗಳುವರು.
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

ಆತನು ಹೋರಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ಯೆಹೋವನ ಹೊಸ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ

ಹೊಸ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿರಿ!
ಆತನ ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.

2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ!
ಚೀಯೋನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಾಜನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.

3 ಅವರು ನೃತ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ ಝಲ್ಲರಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯುತಾ್ತ
ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ದೀನಜನರಿಗಾಗಿ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ

ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು!
5 ಆತನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿರಿ!
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ.

6 ಜನರು ಆತನಿಗೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡುತಾ್ತ
ತಮ್ಮ ಇಬಾ್ಭಯಿ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

7 ಅವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ;
ಅನ್ಯ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ.

8 ದೇವಜನರು ಆ ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸುವರು.

9 ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರಗಳನು್ನ
ದಂಡಿಸುವರು.

ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

2 ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನ ಮಹತ್ವಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

3 ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಊದುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಲೈರ್ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

4 ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ ಬಡಿಯುತಾ್ತ ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಳಲುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

5 ತಾಳಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಝಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!

6 ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 148:13 432 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 150:6
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2

ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಮುನು್ನಡಿ

ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. 2

ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು
ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. 3 ಈ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಯೋಗ್ಯವಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಲು ಅಂದರೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೂ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. 4 ಈ
ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಜಾಣತನವನು್ನ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 5 ಈ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನೂ್ನ
ವಿವೇಕಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಚಿತಾಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 6

ಆಗ ಅವರು ಗಾದೆಗಳನು್ನ, ಸಾಮತಿಗಳನು್ನ, ಜ್ಞಾನದ ನುಡಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಗಟುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಭಯಭಕಿ್ತಯೇ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ.
ಮೂಖರ್ರಾದರೋ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ
8 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಬುದಿ್ಧಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು; ನಿನ್ನ

ತಾಯಿಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸಬೇಡ. 9 ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ
ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಾರದಂತೆಯೂ ಇವೆ.

10 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಪಾಪ ಮಾಡಬಯಸುವವರು ನಿನಗೆ
ದುಷೆ್ಪ್ರೕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಕೂಡದು. 11 ನಿನಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾ! ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ ಯಾರನಾ್ನದರೂ
ಕೊಲೆಮಾಡೋಣ; ಕೆಲವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ 12 ಅವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನುಂಗೋಣ;
ಪಾತಾಳವು ನುಂಗುವಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ. 13

ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 14 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಪಾಲು
ದೊರೆಯುವುದು, ಬಂದು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊ” ಎಂದು ಆ
ಪಾಪಿಗಳು ಹೇಳಬಹುದು.

15 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅವರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. ಅವರ
ಜೀವಿತಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆ ಹೆಜೆ್ಜಯನೂ್ನ ಇಡಬೇಡ. 16

ಅವರು ಕೇಡುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತುರಪಡುತಾ್ತರೆ.

17 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಲೆಹಾಕುವುದರಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 18 ಅವರಾದರೋ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕಾಯುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಂಚಿನಿಂದ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 19

ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವರು ತಾವು ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೇ
ನಾಶವಾಗುವರು.

ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ
20 ಜ್ಞಾನವು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಆಕೆಯು

ಬಹಿರಂಗ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತಾ್ತಳೆ. 21 ಆಕೆಯು
ಜನಸಂದಣಿಯ ರಸೆ್ತಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕರೆಯುತಾ್ತಳೆ. ಪಟ್ಟಣದ
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಾ್ತಳೆ:

22 “ನೀವು ಮೂಢಜನರು. ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಮೂಢತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನೀವು ವಿವೇಕವನು್ನ
ಹಾಸ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನೀವು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? 23 ನೀವು ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸುವೆನು.

24 “ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ನಾನು ಕೈಚಾಚಿದೆ; ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಸಹಾಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. 25 ನೀವು
ನನಗೆ ಮುಖ ತಿರುವಿಕೊಂಡಿರಿ; ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿರಿ;

ನನ್ನ ತಿದು್ದಪಾಟನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ
ನಾನು ನಗುವೆನು; ಅಪಾಯವು ನಿಮಗೆ ಬಡಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿ ಮಾಡುವೆನು. 27 ಮಹಾ ಸಂಕಷ್ಟವು ಕೆಟ್ಟ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಂತೆ ನಿಮಗೆ
ಬಡಿಯುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ದುಃಖಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಹು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

28 “ಇವೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವಿರಿ; ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
29 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೆಂದೂ
ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ನಿಧರ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ನೀವು ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ
ದಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 31

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಯ ಫಲಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ
ಹೊಂದುವಿರಿ.

32 “ಮೂಢರು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದ
ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವರು; ಅವರ ಉದಾಸೀನತೆಯೇ ಅವರನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುವುದು. 33 ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವವನು
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಯೂ ಸುಖವಾಗಿಯೂ ಬದುಕುವನು. ಅವನು
ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಜ್ಞಾನದ ಮೌಲ್ಯ

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕಾರಮಾಡಿಕೊ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ.
2 ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು; ಅದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 3 ಬುದಿ್ಧಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡು!
ವಿವೇಕಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊ! 4 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ವಿವೇಕವನು್ನ
ಹುಡುಕು. ಅಡಗಿರುವ ಭಂಡಾರದಂತೆ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕು. 5 ಆಗ
ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವೆ;
ದೈವಜ್ಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

6 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು ಯೆಹೋವನೇ. ವಿವೇಕ ಮತು್ತ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. 7 ಆತನು
ನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವನು; ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ಗುರಾಣಿಯಂತಿರುವನು. 8 ಆತನು ನಾ್ಯಯವಂತರನು್ನ
ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ; ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಕಾವಲಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.

9 ಆಗ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನೂ್ನ
ಸನಾ್ಮಗರ್ಗಳನೂ್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. 10 ಆಗ ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಬರುವುದು; ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಡನೆ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು.

11 ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು; ಬುದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ
ಕಾವಲಾಗಿರುವುದು; 12 ಹೀಗೆ ನೀನು ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದಲೂ
ಸುಳು್ಳಗಾರರಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. 13 ಅವರಾದರೋ
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಾಪವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
14 ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಸಂತೋಷ; ಕೆಡುಕರ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಆನಂದ. 15 ಅವರ ಮಾಗರ್ಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿವೆ;
ಅವರ ನಡತೆಗಳು ದುನರ್ಡತೆಗಳಾಗಿವೆ.

16 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸವಿಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ
ತನೊ್ನಡನೆ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಬಹುದು. 17

ಯೌವನಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವಳು ತನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ; ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದಳೆ. 18 ನೀನು ಅವಳ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ, ನಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲನೆ ಹೆಜೆ್ಜ
ಹಾಕುತಿ್ತರುವೆ. ನೀವು ಅವಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಗೆ ನಡೆಸುವಳು. 19 ಅವಳು ಸಮಾಧಿಯಂತೆ ಇದಾ್ದಳೆ.
ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿನಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
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20 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮಾದರಿಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇಕು. 21

ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವರು. 22 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವರು; ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವರು.

ಜ್ಞಾನದ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. 2 ಅವು ನಿನಗೆ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ

ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
3 ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿರಲಿ.

ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಬರೆದುಕೊ. 4 ಆಗ ನೀನು ದೇವರಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

5 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡ. 6 ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಆಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
7 ನಿನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು. 8 ನೀನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೋಗ್ಯವನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು.

9 ನಿನಗೆ ಬರುವ ಆದಾಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ
ಫಲದಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸು. 10 ಆಗ ನಿನ್ನ
ಕಣಜಗಳು ದವಸಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ
ತೊಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತವೆ.

11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆತನು ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಪಡಬೇಡ. 12

ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗದರಿಸುವಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ತಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

13 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ವಿವೇಕವನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು. 14 ಜ್ಞಾನವು
ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ಲಾಭದಾಯಕ. ಅದರ ಆದಾಯವು
ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ. 15 ಜ್ಞಾನವು ರತ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು್ದ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಸಮವಿಲ್ಲ.

16 ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯ ಬಲಗೈಯಿಂದ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವೂ
ಎಡಗೈಯಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ಘನತೆಯೂ ಬರುವವು. 17 ಜ್ಞಾನವು
ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಸುಖಕರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಬರಮಾಡುತ್ತದೆ. 18 ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ
ಜೀವದಾಯಕ ಮರದಂತಿದೆ. ಅದನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು
ಧನ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

19 ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಆತನು ವಿವೇಕದ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 20

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ
ವಿಭಜಿಸಿದನು. ಮೋಡವು ಮಳೆಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ.

21 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಭದ್ರವಾಗಿಟು್ಟಕೋ.
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ ಇರಲಿ. 22 ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳು
ನಿನಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಸೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
23 ಆಗ ನೀನು ಎಡವಿಬೀಳದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವೆ. 24 ಆಗ
ನೀನು ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುವೆ. 25

ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವ ಅಪಾಯಕಾ್ಕಗಲಿ
ನಾಶನಕಾ್ಕಗಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 26 ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.

27 ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಉಪಕಾರಮಾಡು. 28 ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವಾಗ, “ನಾಳೆ ಬಾ,
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

29 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ!

30 ನಿನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವವನನು್ನ ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡ.

31 ಬಲಾತಾ್ಕರಿಯನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ; ಅವನ
ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. 32 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಅಸಹ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನು ಯಥಾಥರ್ರೊಂದಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವನು.

33 ದುಷ್ಟರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಶಾಪವಿರುವುದು;
ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ
ಆಶೀವಾರ್ದವಿರುವುದು.

34 ಯಾರು ಗವರ್ದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುತಾ್ತರೋ
ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನೂ ಗೇಲಿಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ದೀನರಿಗಾದರೋ
ಆತನ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯುವುದು.

35 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸನಾ್ಮನ ಹೊಂದುವರು; ಮೂಢರಿಗೆ
ಅವಮಾನವಾಗುವುದು.

ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ

ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ,
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ನನ್ನ
ಉಪದೇಶಗಳು ಸದುಪದೇಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವುಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
3 ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಾಗಿದೆ್ದ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ

ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. 4 ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ; ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು, ಆಗ ನೀನು ಬದುಕುವೆ. 5 ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆದುಕೋ! ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು.
6 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆಗ ಅದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು. ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು, ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವುದು.”

7 “ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀನು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನವು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ನಿನಗಿರುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಆಗ ನೀನು ವಿವೇಕಿಯಾಗುವೆ.
8 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು, ಆಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ತರುವುದು. ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊ; ಆಗ ಅದು ನಿನಗೆ ಸನಾ್ಮನವನು್ನ
ತರುವುದು. 9 ಅದು ನಿನಗೆ ಅಂದವಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯಂತೆಯೂ
ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.”

10 ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು,
ಆಗ ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವೆ. 11 ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನದ
ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವೆನು. 12 ಈ ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಹೋಗು, ಆಗ
ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಓಡಿದರೂ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ; ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ. ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವವಾಗಿವೆ!

14 ಕೆಡುಕರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ. ಅವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡ.
15 ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿರು. ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗು. 16 ಏನಾದರೂ
ಕೇಡುಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನಿದೆ್ರಬಾರದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ
ನೋವು ಮಾಡದೆ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸಲಾರರು. 17 ಅವರು
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡನಾ್ನಗಲಿ ನೋವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡದೆ
ಜೀವಿಸಲಾರರು. ಅದೇ ಅವರ ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಪಾನೀಯ.

18 ನೀತಿವಂತರ ಜೀವಿತವು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ
ಬರುವ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವುದು. 19 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ
ಜೀವಿತವು ರಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದೆ. ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ತಮಗೆ ಕಾಣದ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಎಡವಿ
ಬೀಳುತಾ್ತರೆ.

20 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು. ನನ್ನ
ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. 21 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ. 22 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುವವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳು ದೇಹಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 23 ನಿನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ.

24 ಸತ್ಯವನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡದಿರು; ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳದಿರು. 25

ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸು; ನಿನ್ನ ನೋಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ
ಕೇಂದಿ್ರೕಕರಿಸು. 26 ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡು;
ಆಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ದೃಢವಾಗಿರುವುದು. 27 ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಡ; ಆದರೆ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ದೂರವಾಗಿರು.

ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿರು

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ನನ್ನ
ವಿವೇಕದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡು. 2 ಆಗ ನೀನು
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ; ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ

ಮಾತಾಡುವೆ. 3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಜೇನಿನಂತೆ
ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ; ಎಣೆ್ಣಗಿಂತ ನಯವಾಗಿವೆ. 4 ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯು
ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯಾಗುವಳು; ಖಡ್ಗದಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುವಳು. 5 ಆಕೆಯ
ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೇರವಾಗಿ
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6

7

ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತಾ್ತಳೆ! 6 ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡ! ಆಕೆ
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದಳೆ; ಅದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು! ಜೀವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!

7 ಹೀಗಿರಲು, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 8 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಿಂದ
ದೂರವಾಗಿರು. ಅವಳ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ
ಹೋಗಬೇಡ. 9 ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಜನರಿಗಿರುವ ಗೌರವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿ; ಕೂ್ರರಿಗಳಿಂದ
ಯೌವನದಲಿ್ಲಯೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವಿ. 10 ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವರು
ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು; ನೀನು ದುಡಿದು
ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 11

ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವೆಲಾ್ಲ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಗೋಳಾಡುವಿ. 12 ಆಗ
ನೀನು, “ನಾನೇಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ?
ನಾನೇಕೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ಅವರ
ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರ ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ 14 ನಾನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿ.

15 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು; ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಆಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಲಿ. 16 ಬೇರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನವರೇ ಆಗಿರಲಿ;
ಪರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗದಿರಲಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೌವನಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಡನೆ
ಸಂತೋಷಿಸು. 19 ಆಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ
ಅಂದವಾದ ಕಾಡುಮೇಕೆಯಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿ. ಆಕೆಯ ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ
ಲೀನವಾಗಿರು. 20 ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಮೋಹಗೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

21 ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ;
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 22 ಕೆಡುಕನ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಅವನ ಪಾಪಗಳು ಹಗ್ಗದಂತೆ
ಅವನನೆ್ನೕ ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. 23 ಅವನು ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಯುವನು; ತನ್ನ ಅತಿಮೂಖರ್ತನದಿಂದ
ದಾರಿತಪು್ಪವನು.

ಜಾಮೀನಿನ ಅಪಾಯ

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು
ಜಾಮೀನಾಗಬೇಡ. ಅವನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ
ನಾನು ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರುವೆಯಾ?

2 ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವೆ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾತೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆ! 3 ನೀನು ಅವನ ಅಧಿಕಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೋ. 4 ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿದಿ್ರಸಲು
ಕಾಯಬೇಡ. 5 ಬೇಟೆಗಾರನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಆ ಸಾಲದ ಬಂಧನದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊ. ಬಲೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೋ.

ಸೋಮಾರಿತನದ ಅಪಾಯ
6 ಸೋಮಾರಿಯೇ, ನೀನು ಇರುವೆಯಂತೆ ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು.

ಇರುವೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತುಕೋ. 7 ಇರುವೆಗೆ ರಾಜನಿಲ್ಲ,
ಅಧಿಕಾರಿಯಿಲ್ಲ, ನಾಯಕನಿಲ್ಲ, 8 ಆದರೆ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ
ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರ ಇರುವುದು.

9 ಸೋಮಾರಿಯೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಎದೆ್ದೕಳುವೆ? 10 ಸೋಮಾರಿಯು,
“ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾ್ರಂತಿ” ಅನು್ನವನು. 11 ಆದರೆ ಅವನು
ನಿದಿ್ರಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು; ಬಡವನಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವನು. ಅವನ
ಸಿ್ಥತಿಯು ದರೋಡೆಕೋರರು ಬಂದು ಇದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋದಂತಾಗಿರುವುದು.

ದುಷ್ಟನು
12 ಕೆಡುಕನೂ ನೀಚನೂ ಆಗಿರುವವನು ಸುಳಾ್ಳಡುತಾ್ತ

ಅಡಾ್ಡಡುತಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ
ಕಾಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೂ ಸನೆ್ನಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 14

ಅವನು ಕೆಡುಕ. ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ
ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತನೆ; ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 15 ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಆಪತು್ತ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದು. ಅವನು
ನಾಶವಾಗುವನು! ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಯಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಏಳು ವಸು್ತಗಳು
16 ಯೆಹೋವನು ಈ ಆರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ, ಇಲ್ಲ,

ಏಳು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ:
17 ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣ, ಸುಳಾ್ಳಡುವ ನಾಲಿಗೆ,
ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಕೈ.
18 ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಹೃದಯ,
ಕೇಡುಮಾಡಲು ಓಡುವ ಕಾಲು.
19 ಅಸತ್ಯವಾಡುವ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಬಿತು್ತವ ವ್ಯಕಿ್ತ.

ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
20 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೋ.

ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 21

ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟಕೋ. 22 ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನೀನು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಾಯುತ್ತವೆ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಅವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮಾತಾಡಿ
ನಿನಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

23 ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿನಗೆ
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜೀವಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. 24

ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ;
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಹೆಂಗಸಿನ ನಯವಾದ ನುಡಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. 25 ಆಕೆಯ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಆಸೆಪಡಬೇಡ. ಆಕೆಯ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಬಿಡಬೇಡ. 26 ಸೂಳೆಯು ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಗೇ ಬರಬಹುದು; ಆದರೆ
ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು. 27 ಮಡಿಲಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 28 ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ ಪಾದಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 29

ಬೇರೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಇದೇ
ರೀತಿಯಾಗುವುದು. ಅವನು ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವನು.

30 ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಕದು್ದತಿಂದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಅವನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡರೆ ತಾನು ಕದ್ದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು! ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವನನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ; ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವವು
ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವನು
ಮೂಖರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 33 ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆತಬೀಳುವುದು;
ಅವಮಾನವಾಗುವುದು. ಆ ನಾಚಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 34 ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಮತ್ಸರದಿಂದ
ಬಹು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು; ಕರುಣೆತೋರದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ
ಸೇಡುತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 35 ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಹಣ
ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೋ,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ. 2 ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗು, ಆಗ ನೀನು ಜೀವಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ

ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. 3 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಕಟಿ್ಟಕೊ; ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊ, 4 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರಿಯಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸು. ವಿವೇಕವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಂತೆ
ಪಿ್ರೕತಿಸು. 5 ಆಗ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇರೆ ಹೆಂಗಸರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ ಅವರ ಸವಿ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.

6 ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ
7 ಅನೇಕ ಮೂಢ ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ತುಂಬಾ
ಮೂಢನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ. 8 ಅವನು ಒಬ್ಬ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಆಗ ಕತ್ತಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸೂಯರ್
ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದನು; ರಾತಿ್ರ ಆರಂಭವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 10 ಆ ಹೆಂಗಸು
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ
ಉಡುಪು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ಉಡುಪಿನಂತಿತು್ತ. ಅವನೊಡನೆ
ಪಾಪಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. 11 ಅವಳು
ಸುಮ್ಮನಿರದವಳೂ ಹಟಮಾರಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದಳೆ. ಅವಳು ಎಂದೂ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವಳಲ್ಲ. 12 ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲೂ್ಲ
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ಗಂಡಸರನು್ನ ಬಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವಳು. ಅವಳು
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋದಳು. 13 ಅವಳು ಆ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. ಅವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ,
14 “ಈ ದಿನ ನಾನು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ. ನನ್ನ
ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಮಾಂಸ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯಲು ಬಂದೆ. ನಿನಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. 16 ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಂದರವಾದ
ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿ 17 ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿರುವೆ.
ಆ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು ಮತು್ತ
ಲವಂಗಚಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವೆ. 18 ಬಾ, ನಾವು
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಪೆ್ರೕಮಿಸೋಣ; ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಸುಖಿಸೋಣ.
19 ನನ್ನ ಗಂಡನು ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. 20

ದೀಘರ್ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಅವನು ತನೊ್ನಡನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ; ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅವನು
ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

21 ಅವಳು ಆ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು ಈ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದಳು. ಆಕೆಯ ಸವಿನುಡಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿತು. 22 ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು ಬಲೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.
ಕೊಯ್ಯಲು ಎಳೆದೊಯು್ಯವ ಹೋರಿಯಂತೆಯೂ ಬೇಟೆಗಾರನು
ಬಾಣ ಹೂಡಿ ಎದೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಾಗ ಜಿಗಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆಯೂ
ಅವನಿದ್ದನು. ತಾನು ಅಪಾಯದಲಿ್ಲರುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

24 ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳುವ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡಿರಿ. 25 ಅಂತಹ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸಲೂಬೇಡಿ, ಆಕೆಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಲೂಬೇಡಿ. 26 ಆಕೆಯಿಂದ
ಅನೇಕ ಗಂಡಸರು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದಾ್ದರೆ; ಅವಳು ಅನೇಕ ಗಂಡಸರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. 27 ಅವಳ ಮನೆಯು ಪಾತಾಳದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.
ಅವಳ ದಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನ — ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿ್ತ್ರೕ

ಕೇಳಿ! ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯೂ ವಿವೇಕವೆಂಬಾಕೆಯೂ
“ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.

2 ರಸೆ್ತಗಳ ಚೌಕಗಳ ಬಳಿಯಿರುವ
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.

3 ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ
ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.

4 “ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ;
ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

5 ಮೂಢರೇ, ಜಾಣತನವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಜ್ಞಾನಹೀನರೇ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

6 ಕೇಳಿರಿ! ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದವುಗಳನೂ್ನ
ಯಥಾಥರ್ವಾದವುಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

7 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟತನ ಅಸಹ್ಯ.

8 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತಪಾ್ಪಗಲಿ ಕಪಟವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

9 ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ;
ವಿವೇಕಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿವೆ.

10 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ
ನನ್ನ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ.
11 ಜ್ಞಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ಮನುಷ್ಯನ ಇಷ್ಟ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.”

ಜ್ಞಾನವು ಮಾಡುವುದೇನು
12 “ನಾನೇ ಜ್ಞಾನ.
ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನೊಡನೆ ವಾಸಿಸುವೆ.
ನಾನು ವಿವೇಕದೊಡನೆಯೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೊಡನೆಯೂ

ಇರುವೆನು.
13 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರುವವನು ಪಾಪವನು್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಾನು ಗವರ್ವನೂ್ನ ಅಹಂಭಾವವನೂ್ನ
ದುಮಾರ್ಗರ್ತನವನೂ್ನ ಸುಳಾ್ಳಡುವ ಬಾಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

14 ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಒಳೆ್ಳಯ ತೀಪುರ್ಗಳೂ ನನ್ನವೇ.
ವಿವೇಕವೂ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ.

15 ನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜರುಗಳು ರಾಜ್ಯವಾಳುವರು;
ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಾ್ಯಯವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.

16 ನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವರು;

ನಾಯಕರು ದೊರೆತನ ಮಾಡುವರು.
17 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ನಾನೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;
ಬಹಳವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
18 ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೊಡಲು ಐಶ್ವಯರ್ವಿದೆ ಮತು್ತ

ಘನತೆಯಿದೆ.
ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಯಶಸ್ಸನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.

19 ನಾನು ಕೊಡುವಂಥವುಗಳು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ನನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಪ್ಪಟ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.

20 ನಾನು ನೀತಿಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ನಾ್ಯಯಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

21 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ನಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಹೌದು, ಅವರ ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

22 “ಯೆಹೋವನು ‘ಜ್ಞಾನ’ವೆಂಬ ನನ್ನನು್ನ
ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

23 ನಾನು ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಾರ್ಣಗೊಂಡೆನು.
ಪ್ರಪಂಚವು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು

ನಿಮಿರ್ತನಾದೆನು.
24 ನಾನು ಸಾಗರಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು;
ಬುಗೆ್ಗಗಳ ನೀರು ಉಂಟಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು.

25 ನಾನು ಪವರ್ತಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಜನಿಸಿದೆನು; ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ
ಮೊದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

26 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

ನಾನು ಬಯಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು. ಆತನು
ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೆ ಧೂಳಿನ ಕಣವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

27 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆತನು ಸಾಗರದ ಎಲೆ್ಲಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ

ನಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
28 ಆತನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮೋಡಗಳನೂ್ನ
ಸಾಗರಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನೂ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

29 ಆತನು ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರಿಗೆ ಎಲೆ್ಲಕಟ್ಟನು್ನ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ
ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

30 ನಾನು ಆತನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಕೆಲಸಗಾರನಂತಿದೆ್ದನು.
ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೋಷಪಡುತಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
31 ಆತನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಭೂಲೋಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತಾ್ತ
ಮಾನವ ಸಂತಾನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.

32 “ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧನ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

33 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ.
ಕಿವಿಗೊಡದಿರಬೇಡಿ!

34 ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಧನ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ನನ್ನ

ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ.
35 ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥವನು ಜೀವವನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

36 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರದವನು
ತನಗೇ ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.”

ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ ಮೂಖರ್ತನ

ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದಳೆ. 2 ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ
ಮಾಂಸದ ಅಡಿಗೆಯನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ

ತಯಾರಿಸಿದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಇಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ. 3 ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ನಗರದ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ, 4 “ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ
ಜನರೇ, ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಕೂಗುತಾ್ತಳೆ. ಆಕೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ, 5

“ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. ನಾನು ತಯಾರಿಸಿರುವ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು.
ವಿವೇಕಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು.

7 ನೀನು ಅಹಂಕಾರಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಖಂಡಿಸುವನು. ನೀನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಗೇಲಿಮಾಡುವನು. 8

ದುರಾಭಿಮಾನಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ; ಅವನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ
ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ ಅವನು
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ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. 9 ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನು. ನೀನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ,
ಅವನು ಮತ್ತಷು್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ.
ಯೆಹೋವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ವಿವೇಕದ
ಮೂಲ. 11 ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವೆ. 12

ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ನಿನಗೇ ಲಾಭಕರ. ಆದರೆ
ನೀನು ದುರಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರೆ
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.

ಅಜ್ಞಾನಿಯೆಂಬ ಹೆಂಗಸು
13 ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಬಾಯಿಬಡುಕಿ; ಮಂದಮತಿ ಮತು್ತ

ಮೂಢಳು, 14 ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಗರದ
ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದಾ್ದಳೆ. 15 ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರನು್ನ, 16 “ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ
ಜನರೇ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕರೆಯುತಾ್ತಳೆ. ಅವಳು ಮೂಢರನು್ನ
ಸಹ ಕರೆದು, 17 “ನೀವು ಕದ್ದ ನೀರು ಸ್ವಂತ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ಕದ್ದ ರೊಟಿ್ಟ ತಯಾರಿಸಿದ
ರೊಟಿ್ಟಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.
18 ಆದರೆ ಆ ಮೂಢರಿಗೆ, ಅವಳ ಮನೆ ಕೇವಲ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿರುವುದಾಗಲಿ ಆಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಗಾಧವಾದ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಇವು ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು:
ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ.

ಮೂಢನಾದ ಮಗನಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ.
2 ಅನಾ್ಯಯದ ಹಣವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯ

ಜೀವಿತವು ಮರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು.
3 ನೀತಿವಂತರು ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಟರ ಆಸೆಯನಾ್ನದರೋ ಆತನು ಭಂಗಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
4 ಸೋಮಾರಿಯು ಬಡವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ

ಮಾಡುವವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗುತಾ್ತನೆ.
5 ಬುದಿ್ಧವಂತನು ತಕ್ಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ.

ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವನು.
6 ಒಳೆ್ಳಯವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ಜನರು ದೇವರನು್ನ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. ದುಷ್ಟನ ಮಾತುಗಳಲಾ್ಲದರೋ ಕುತಂತ್ರವೇ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.

7 ನೀತಿವಂತರ ನೆನಪು ಆಶೀವಾರ್ದದಾಯಕ. ಕೆಡುಕರಾದರೋ
ಬಹುಬೇಗನೆ ಮರೆಯಲ್ಪಡುವರು.

8 ಜ್ಞಾನಿಯು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಮೂಢನಾದರೋ
ವಾದಮಾಡಿ ತನಗೇ ತೊಂದರೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

9 ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಯಥಾಥರ್ನೂ ಆದ ಮನುಷ್ಯನು
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನು. ಮೋಸಮಾಡುವ ಕುಟಿಲ ಮನುಷ್ಯನಾದರೋ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

10 ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವನು. ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡುವವನು
ಸಮಾಧಾನಕರನು.

11 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಮಾತುಗಳು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಂತೆ
ಜೀವದಾಯಕ. ಕೆಡುಕನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

12 ದೆ್ವೕಷವು ವಾದವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಎಲಾ್ಲ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಬುದಿ್ಧವಂತನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು.

14 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಮೂಢರಾದರೋ ಮಾತಾಡಿ ತಮಗೇ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

15 ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಾಹುಕಾರನನು್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಡತನವಾದರೋ ಬಡವನನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

16 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಜೀವ ದೊರೆಯುವುದು.
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ದಂಡನೆಯೇ ಸಂಬಳ.

17 ಶಿಸ್ತನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ. ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸುವವನು ಇತರರನು್ನ ದಾರಿ
ತಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ.

18 ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಲು ಒಬ್ಬನು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹರಟೆಗಾರನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮೂಢನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

19 ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ತೊಂದರೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ವಿವೇಕಿಯು ಮೌನವಾಗಿರಲು
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

20 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಮಾತುಗಳು ಶುದ್ಧ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತಿವೆ. ಕೆಡುಕನ
ಆಲೋಚನೆಗಳಾದರೋ ಪ್ರಯೋಜನಕೆ್ಕ ಬಾರವು.

21 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಮಾತುಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೂಢನ ಮೂಢತನವಾದರೋ ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

22 ಐಶ್ವಯರ್ವು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವೇ. ಶ್ರಮದ
ಕೆಲಸವು ಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾರದು.

23 ಅವಿವೇಕಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ವಿವೇಕಿಯು ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

24 ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಅವನು ಭಯಪಡುವುದೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯವನಾದರೋ ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

25 ಆಪತು್ತ ಬಂದಾಗ ದುಷ್ಟನು ನಾಶವಾಗುವನು. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸದಾಕಾಲ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವನು.

26 ಸೋಮಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡಿ. ಅವನು
ಬಾಯಿಗೆ ಹುಳಿಯಂತೆಯೂ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹೊಗೆಯಂತೆಯೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವನು.

27 ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ
ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ
ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

28 ಒಳೆ್ಳಯವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂತೋಷವೇ ಫಲಿತಾಂಶ. ಕೆಟ್ಟವರ
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಫಲಿತಾಂಶ.

29 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಕೋಟೆಯಂತೆ
ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ, ಕೆಡುಕರನಾ್ನದರೋ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

30 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ
ಕೆಡುಕರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟ್ಟಲಾಗುವುದು.

31 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ; ಕೆಡುಕರ ಮಾತನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

32 ಒಳೆ್ಳಯವನು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಕೆಡುಕನು
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಮೋಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ನಾ್ಯಯವಾದ ತಕ್ಕಡಿಗಳಾದರೋ ಆತನನು್ನ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

2 ದುರಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗುವರು; ದೀನರು
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

3 ಯಥಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಸರಳತೆಯು ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕ. ಕೆಡುಕರು
ತಮ್ಮ ಮೋಸಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

4 ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಹಣದಿಂದ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿಯು ಜನರನು್ನ
ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

5 ನೀತಿವಂತನು ಯಥಾಥರ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನವು
ಸರಾಗವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ನಾಶವಾಗುವನು.

6 ನೀತಿಯು ಯಥಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

7 ದುಷ್ಟನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

8 ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು. ಅವನ ಬದಲಾಗಿ
ದುಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

9 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಸಜ್ಜನರಿಗಾದರೋ ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ರಕ್ಷಣೆ
ನೀಡುವುದು.

10 ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜಯವಾದರೆ ನಗರಕೆ್ಕಲ್ಲ ಸಂತಸ. ಕೆಡುಕರು
ನಾಶವಾದರೆ ಜನರು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುವರು.

11 ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯಥಾಥರ್ವಂತರ
ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದು. ಕೆಡುಕರ ಮಾತುಗಳು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.

12 ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಇತರರನು್ನ ಹೀನೈಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಮೌನವಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.

13 ಗುಟು್ಟ ರಟು್ಟಮಾಡುವವನನು್ನ ನಂಬಲಾಗದು. ಆದರೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವನು.

14 ಜ್ಞಾನದ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನವಿಲ್ಲದ ದೇಶವು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಗಾರರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವುದು.

15 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀನಾಗಿದ್ದರೆ
ಕಷ್ಟಕಿ್ಕೕಡಾಗಿರುವೆ; ನೀನು ಜಾಮೀನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವೆ.

16 ದಯೆಯುಳ್ಳ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಗೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು.
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಾದ ಗಂಡಸರು ಕೇವಲ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುವರು.

17 ದಯೆಯುಳ್ಳವನು ತನಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಕೂ್ರರಿಯು ತನಗೇ ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
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18 ಕೆಡುಕನು ತಾತಾ್ಕಲಿಕವಾದ ಲಾಭವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

19 ನೀತಿವಂತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು, ಆದರೆ ಕೆಡುಕನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ
ಹೋಗುವವನು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವನು.

20 ಕೆಡುಕರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು. ಆದರೆ ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು
ಆತನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

21 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ. ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಶ್ಚಯ.
22 ಅವಿವೇಕಳಿಗೆ ಸೌಂದಯರ್ವು ಹಂದಿಯ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲರುವ

ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿಯಂತಿರುವುದು.
23 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬಯಕೆ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷೇಮಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ

ದುಷ್ಟರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವರನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
24 ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಹೆಚು್ಚಗಳಿಸುವನು. ಆದರೆ ಕೊಡಲೊಲ್ಲದವನು ಬಡವನಾಗುವನು.
25 ಉದಾರಿಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವನು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡುವವನು ಸಹಾಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.
26 ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮಾರದೆ ಕೂಡಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಜನರು

ಶಪಿಸುವರು. ಧಾನ್ಯ ಮಾರುವವನನು್ನ ಜನರು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು.
27 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನನು್ನ ಜನರು ಗೌರವಿಸುವರು.

ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೇಡೇ ಆಗುವುದು.
28 ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವವನು ಎಲೆಯಂತೆ

ಉದುರಿಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಸಧಮಿರ್ಯು ಚಿಗುರಿದ ಎಲೆಯಂತೆ
ಬೆಳೆಯುವನು.

29 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಢನು ಬಲವಂತಕೊ್ಕಳಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು.

30 ನೀತಿವಂತನ ಕಾಯರ್ಗಳು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮರಗಳಂತಿವೆ.
ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವನು.

31 ಶಿಷ್ಟರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ
ಕೆಡುಕರು ಸಹ ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು
ನಿಶ್ಚಯ.

ಶಿಸ್ತನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವವನು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ;
ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ.

2 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವನು.

3 ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ; ಒಳೆ್ಳಯವರಾದರೋ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವರು.

4 ಗುಣವಂತಳಾದ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವಳು;
ಗಂಡನನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಎಲುಬಿಗೆ
ಕ್ಷಯದಂತಿರುವಳು.

5 ಶಿಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ. ದುಷ್ಟರ ಉಪದೇಶ
ಮೋಸಕರ.

6 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ನೋಯಿಸುತಾ್ತರೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮಾತುಗಳಾದರೋ ಜನರನು್ನ
ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

7 ದುಜರ್ನರು ಸವರ್ನಾಶವಾಗುವರು; ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರ
ಕುಟುಂಬವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.

8 ಜನರು ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಹೊಗಳುವರು; ಮೂಢನನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸುವರು.

9 ಪ್ರಮುಖನಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಾ್ತ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲದವನಾಗಿದು್ದ ಸೇವಕನಂತೆ ಇರುವುದು ಮೇಲು.

10 ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ದುಷ್ಟನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಕೂ್ರರವಾಗಿದೆ.

11 ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ದುಡಿಯುವ ರೈತನಿಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ
ಆಹಾರವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಮೂಢನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವನು.

12 ಕಳವು ಮಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಸೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗಾದರೋ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ.

13 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು.

14 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲಸವು ಅವನಿಗೆ
ಲಾಭವನು್ನ ಕೊಡುವುದು.

15 ಮೂಢನು ತನ್ನ ದಾರಿಯನೆ್ನೕ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದರೋ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.

16 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆದರೆ
ಜ್ಞಾನಿಯು ಅವಮಾನವನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.

17 ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವನು. ಆದರೆ
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವನು.

18 ದುಡುಕಿದ ಮಾತು ಖಡ್ಗದಂತೆ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಜ್ಞಾನಿಯ
ಮಾತು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

19 ಸುಳು್ಳತುಟಿಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಶಾಶ್ವತ.
20 ಕೆಡುಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಡು ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವರು.

ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವರು.
21 ಸಜ್ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ

ದುಜರ್ನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
22 ಸುಳು್ಳಗಾರರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವಂತರು

ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟಕರ.
23 ಜಾಣನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಮೂಢನು ದುಡುಕಿ ಮಾತಾಡಿ ತಾನು ಮೂಢನೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

24 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವನು.
ಸೋಮಾರಿಯನು್ನ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

25 ಚಿಂತೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ;
ಕನಿಕರದ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

26 ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಯು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ; ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಯು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ದಾರಿ
ತಪಿ್ಪಸುವನು.

27 ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಬೇಟೆಗಾರನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

28 ನೀತಿಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ಮತೊ್ತಂದು ಮಾಗರ್ವಿದೆ.

ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುರಾಭಿಮಾನಿಯು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

2 ಒಳೆ್ಳಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೊಂದುವರು.
ಕೆಡುಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬಯಸುತಾ್ತರೆ.

3 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾತಾಡುವವನು
ನಾಶವಾಗುವನು.

4 ಸೋಮಾರಿಯ ಆಸೆಗಳೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್. ಅವನೆಂದಿಗೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಾರ. ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನು ತನ್ನ
ಆಸೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

5 ಶಿಷ್ಟರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ. ದುಷ್ಟರು ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು.

6 ನೀತಿಯು ಯಥಾಥರ್ವಂತನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು.
ಕೆಡುಕತನವು ಪಾಪವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.

7 ಕೆಲವರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ
ಅವರಲೆ್ಲೕನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬಡವರಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು.

8 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಈಡುಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಬಡವನಿಗೆ ಅಂಥಾ ಯಾವ
ಬೆದರಿಕೆಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಶಿಷ್ಟನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.
ದುಷ್ಟನಾದರೋ ನಂದಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವನು.

10 ದುರಾಭಿಮಾನವು ಕೇವಲ ಜಗಳಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ
ಕೇಳುವವರು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

11 ಮೋಸದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುವುದು.
ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಹೋಗುವುದು.

12 ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೆರವೇರದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯವು
ವ್ಯಸನವಾಗಿರುವುದು. ಬಯಸಿದು್ದ ನೆರವೇರಿದರೆ ಆನಂದವು
ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದು.

13 ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ ಕೇಳದವನು ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವವನು
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

14 ಜ್ಞಾನಿಯ ಉಪದೇಶಗಳು ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗಯಾಗಿವೆ;
ಮರಣಕರವಾದ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅವು
ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ.

15 ಜನರು ಜಾಣನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದವನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು.

16 ಜ್ಞಾನಿಯು ವಿವೇಚಿಸಿ ಕಾಯರ್ಮಾಡುವನು;
ಮೂಢನಾದರೋ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

17 ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ರಾಯಭಾರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಡುಗಳಿವೆ.
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದು.

18 ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವವನು ಬಡವನಾಗುವನು; ಅವಮಾನ
ಹೊಂದುವನು. ತಿದು್ದಪಡಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಗೌರವವನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

19 ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರ
ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಿರುವುದು. ಮೂಢರು ಕೇಡಿಗೆ
ವಿಮುಖರಾಗಲು ಅಸಹ್ಯಪಡುತಾ್ತರೆ.
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20 ಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಿ. ಆಗ ನೀವೂ
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನಹೀನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನಾ್ನಗಿ ಆಯು್ದಕೊಂಡರೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ
ಉಂಟಾಗುವುದು.

21 ಪಾಪಿಗಳು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೇಡು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ಸಜ್ಜನರಿಗಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

22 ಒಳೆ್ಳಯವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಲು
ಐಶ್ವಯರ್ವಿರುವುದು. ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ, ಕೆಡುಕರು ಹೊಂದಿರುವದೆಲಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಪಾಲಾಗುವುದು.

23 ಬಡವನ ಭೂಮಿಯು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಫಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ
ಅನಾ್ಯಯವು ಅದನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

24 ಮಕ್ಕಳು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಿಸದ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಶತು್ರವಿನಂತಿದಾ್ದನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ತಂದೆಯು
ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರನಂತಿದಾ್ದನೆ.

25 ಶಿಷ್ಟನು ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷು್ಟ ತಿನು್ನವನು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು
ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರುವನು.

ಜ್ಞಾನವಂತೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಳು,
ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಹೀನಳು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ
ಬೀಳಿಸುವಳು.

2 ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಯು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವನು.
ವಕ್ರಮಾಗಿರ್ಯು ಆತನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.

3 ಮೂಢನ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೇ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳಾದರೋ ಅವನನು್ನ
ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ.

4 ಎತು್ತಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಟಿ್ಟಗೆ ಬರಿದಾಗಿರುವುದು. ದೊಡ್ಡ
ಸುಗಿ್ಗಪಡೆಯಲು ಎತಿ್ತನ ಶಕಿ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ.

5 ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯು
ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುವುದು.

6 ಜ್ಞಾನದೂಷಕನು ಜ್ಞಾನಕಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.

7 ಅಜ್ಞಾನಿಯೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಬೆಳಸಬೇಡಿ; ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು
ಅವನಲೆ್ಲೕನೂ ಇಲ್ಲ.

8 ಜಾಣರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು ವಿವೇಚಿಸಿ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಮೂಢರು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ತಾವು ಮೋಸದಿಂದ
ಬದುಕಬಲೆ್ಲವು ಎಂದು ಅವರು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

9 ಮೂಢರಿಗೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವು ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದವಾಗಿದೆ;
ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವರು.

10 ಅವನವನ ವ್ಯಥೆಯು ಅವನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಅವನವನ ಸಂತೋಷವು ಅವನವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ

11 ದುಷ್ಟನ ಮನೆ ನಾಶಕರ; ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಕರ.
12 ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ

ಮಾಗರ್ವೊಂದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಮರಣವೇ.
13 ಒಬ್ಬನು ನಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೂ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಅಂತೆಯೇ ಆನಂದವೂ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
14 ದುಷ್ಟರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ

ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದಂಡನೆ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರು
ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ
ಪಡೆಯುವರು.

15 ಮೂಢನು ತಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಂಬುವನು. ಆದರೆ ಜಾಣನು
ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವನು.

16 ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ದೂರವಿರುತಾ್ತನೆ.
ಜ್ಞಾನಹೀನನಾದರೋ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಯೋಚಿಸದೆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

17 ಮುಂಗೋಪಿಯು ಮೂಢಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು.
ಕುತಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಜನರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

18 ದಡ್ಡರಿಗೆ ಮೂಢತನವೇ ಪ್ರತಿಫಲ. ಜಾಣರಾದರೋ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

19 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯವರು ಜಯಗಳಿಸುವರು.
ಕೆಟ್ಟವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗುವರು.

20 ಬಡವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗಾದರೋ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರು.

21 ನೆರೆಯವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ತಪು್ಪ. ನೀವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ.

22 ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಯು ದಾರಿ ತಪು್ಪವನು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಭರವಸೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು.

23 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರೆ, ಸಮೃದಿ್ಧಯಿರುವುದು. ಕೇವಲ
ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಬರುವುದು.

24 ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಐಶ್ವಯರ್. ಜ್ಞಾನಹೀನರಿಗೆ
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಮೂಢತನ.

25 ಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಸುಳು್ಳಗಾರನಾದರೋ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ನೋವನು್ನಂಟು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

26 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನು;
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವರು.

27 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲರುವ ಭಯಭಕಿ್ತ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ. ಅದು
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಮರಣದ ಬಲೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

28 ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ರಾಜನಿಗೆ ಗೌರವ. ಪ್ರಜೆಗಳೇ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

29 ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ತುಂಬಾ ಜಾಣ. ಮುಂಗೋಪಿಯು ತಾನು
ಮೂಢ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

30 ಮನಶಾ್ಯಂತಿಯುಳ್ಳವನ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರುವುದು.
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ದೇಹಕೆ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಯನು್ನ ಬರಮಾಡುವುದು.

31 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಿಗೇ ಅವಮಾನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು ತನ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಾ್ತನೆ.

32 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಕೆಡುಕಿನಿಂದಲೇ ಸೋತುಹೋಗುವನು; ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಮರಣದ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವನು.

33 ವಿವೇಕಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುವನು. ಮೂಢನಿಗಾದರೋ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ
ತಿಳಿಯದು.

34 ಒಳೆ್ಳತನವು ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ. ಪಾಪವು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವಮಾನಕರ.

35 ಬುದಿ್ಧವಂತ ನಾಯಕನನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜನು
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವನು. ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ರಾಜನು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು.

ಸಮಾಧಾನದ ಉತ್ತರ ಕೋಪವನು್ನ ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವುದು; ಒರಟು ಉತ್ತರ ಕೋಪವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು.

2 ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಬಯಸುತಾ್ತರೆ. ಮೂಢನು
ಕೇವಲ ಮೂಖರ್ತನವನೆ್ನೕ ಮಾತಾಡುವನು.

3 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆತನು
ಕೆಡುಕರನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

4 ಹಿತನುಡಿಗಳು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮರದಂತಿವೆ. ಸುಳು್ಳ ಮಾತುಗಳು
ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕುತ್ತವೆ.

5 ಮೂಖರ್ನು ತಂದೆಯ ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.
ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ.

6 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಡುಕರ
ಸಂಪಾದನೆಯಾದರೋ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತದೆ.

7 ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಮೂಢರ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.

8 ಕೆಡುಕರ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು;
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುವನು.

9 ದುಷ್ಟರ ಜೀವಿತವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ.

10 ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದವನಿಗೆ
ಮಹಾದಂಡನೆಯಾಗುವುದು; ಶಿಕ್ಷಣ, ಗದರಿಕೆಯನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನಾಶವಾಗುವನು.

11 ಮೃತು್ಯಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹ ಆತನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತವೆ.

12 ಮೂಢನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಲು
ಇಷ್ಟಪಡನು. ಮೂಢನು ಉಪದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವವನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
ಎದು್ದಕಾಣುವುದು. ದುಃಖಗೊಂಡಿರುವವನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ವ್ಯಥೆ
ಎದು್ದಕಾಣುವುದು.

14 ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು. ಮೂಢನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಮೂಢತನವನು್ನ
ಬಯಸುತಾ್ತನೆ.

15 ಬಡಜನರ ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ದುಃಖಕರ. ಸಂತೋಷದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಸದಾ ಔತಣ.

16 ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದೇ ಮೇಲು.

17 ದೆ್ವೕಷವಿರುವಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನು್ನವುದೇ ಉತ್ತಮ.

18 ಮುಂಗೋಪಿಯು ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.
ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು.

19 ಸೋಮಾರಿಗೆ ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ತೊಂದರೆ, ಯಥಾಥರ್ವಂತನಿಗೆ
ಜೀವನ ಸರಾಗ.

20 ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ.
ಮೂಢನಾದರೋ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವನು.
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21 ಮೂಢನಿಗೆ ಮೂಢತನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಜ್ಞಾನಿಯು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವನು.

22 ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುತ್ತವೆ.

23 ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಉತ್ತರ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದು; ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ
ಮಾತು ಅತು್ಯತ್ತಮ.

24 ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಾಯರ್ಗಳು ಅವನನು್ನ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ;
ಅವು ಅವನನು್ನ ಮರಣದ ಹಾದಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತವೆ.

25 ಅಹಂಕಾರಿಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನಾಶಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ; ಆದರೆ ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವನು.

26 ಯೆಹೋವನು ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು;
ಕನಿಕರದ ಮಾತುಗಳಲಾ್ಲದರೋ ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

27 ದುರಾಶೆಪಡುವವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆಪತ್ತನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನಿಗೆ ಯಾವ
ಸಮಸೆ್ಯಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

28 ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವರು. ದುಷ್ಟರಾದರೋ ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾತಾಡುವರು;
ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ತೊಂದರೆಯಷೆ್ಟೕ.

29 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬಹುದೂರ. ಶಿಷ್ಟರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನಾ್ನದರೋ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.

30 ನಗುಮುಖವು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಒಳೆ್ಳಯ
ಸುದಿ್ದಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚು್ಚವುದು.

31 ತನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುವವನು ಬಹು ಜ್ಞಾನಿ.
32 ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪದವನು ತನಗೇ ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
33 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಸನಾ್ಮನ ಹೊಂದಬೇಕೆನು್ನವವನು ಮೊದಲು ದೀನನಾಗಿರಬೇಕು.
ಜನರು ತಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ಯೆಹೋವನೇ.

2 ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಸರಿಯೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್
ಕೊಡುವವನು ಯೆಹೋವನೇ.

3 ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ಯೋಜನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವವು.

4 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ತನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕೆಡುಕರನು್ನ ನಾಶನದ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

5 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ.

6 ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಳು ದೋಷಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿವೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ದೂರವಾಗುವಿರಿ.

7 ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವನು ತನ್ನ
ವೈರಿಗಳೊಡನೆಯೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವನು.

8 ಅನಾ್ಯಯದಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

9 ಒಬ್ಬನು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ.

10 ರಾಜನ ಮಾತು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಂತಿದೆ. ಅವನ
ತೀಮಾರ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯವಾಗಿರಬೇಕು.

11 ಎಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯವಾದ ಅಳತೆಮಾಪಕಗಳು ಮತು್ತ ತಕ್ಕಡಿಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಾ್ಯಯವಾದ ಒಪ್ಪಂದವು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.

12 ರಾಜನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸಲಾರನು; ಯಾಕೆಂದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದರಿಂದಲೇ ಅವನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬಲ.

13 ರಾಜರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ, ಸುಳಾ್ಳಡದ ಜನರೂ ಇಷ್ಟ.
14 ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದಿರುವಾಗ ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಕೊಂದರೂ

ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ
ಶಮನಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.

15 ರಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವು
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು. ರಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ, ಅದು
ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮೋಡದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮುಂಗಾರು
ಮಳೆಯಂತಿರುವುದು.

16 ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯು ಬಂಗಾರ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.
ವಿವೇಕ ಸಂಪಾದನೆಯು ಬೆಳಿ್ಳ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.

17 ನೀತಿವಂತನ ಜೀವಿತವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದು.
ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

18 ಅಹಂಕಾರಿಯು ನಾಶನದ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ದುರಾಭಿಮಾನಿಯು ಸೋಲಿನ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

19 ಗವಿರ್ಷ್ಠರೊಡನೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ
ದೀನರಾಗಿದು್ದ ಬಡಜನರೊಡನೆ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

20 ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುವವನು ಅದರ ಲಾಭ
ಹೊಂದುವನು; ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನು ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದುವನು.

21 ಜ್ಞಾನಿಯನು್ನ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಜನರು ಗುರುತಿಸುವರು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವವನು ಒಡಂಬಡಿಸುವನು.

22 ವಿವೇಕವು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಮೂಢತನದಿಂದಲೇ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.

23 ಜ್ಞಾನಿಯ ಹೃದಯವು ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ.
ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿವೆ; ಕೇಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.

24 ಸವಿನುಡಿಗಳು ಜೇನಿನಂತಿವೆ. ಅವು ಸಿ್ವೕಕಾರಕೆ್ಕ ಸುಲಭ;
ಆರೋಗ್ಯಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ.

25 ಮನುಷ್ಯದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು ಮಾಗರ್ವಿದೆ;
ಆದರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಮರಣ.

26 ಕೆಲಸಗಾರನನು್ನ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ದುಡಿಮೆಯಲಿ್ಲ
ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನ ಹಸಿವೇ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ
ದುಡಿಸುತ್ತದೆ.

27 ನೀಚನು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಾಶಕರ.

28 ಕೆಡುಕನು ಜಗಳ ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಗಾಳಿಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಹಬಿ್ಬಸುವವನು ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರಲಿ್ಲ ಒಡಕು ಉಂಟುಮಾಡುವನು.

29 ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೆ್ನೕ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ನಾಶನಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವನು.

30 ಕಣು್ಣಮಿಟುಕಿಸಿ ನಗುವವನು ತಪಾ್ಪದ ಹಾಗೂ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವೆಸಗಲು ಯೋಜಿಸುತಿ್ತರುವನು.

31 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಅವರ ನರೆಕೂದಲೇ ವೈಭವದ ಕಿರೀಟ.
32 ಶೂರನಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ;

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳವುದೇ ಉತ್ತಮ.

33 ಜನರು ಚೀಟುಹಾಕಿ ನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ನಿಧಾರ್ರಗಳು
ಬರುವುದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

ಜಗಳದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೃಷಾ್ಠನ್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಸಮಾಧಾನದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಣರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನು್ನವುದೇ ಮೇಲು.

2 ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಅಯೋಗ್ಯ
ಮಗನನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು; ಅವನ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೂ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಪಾಲು ಹೊಂದುವನು.

3 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಶುದ್ಧಮಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವವನು
ಯೆಹೋವನೇ.

4 ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಮಾನ.
ಚಾಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನಿಗೆ ಸಮಾನ.

5 ಬಡವನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರಿಗೇ
ಅವಮಾನಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಬೇರೊಬ್ಬನ ದುರಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯು ಖಂಡಿತ.

6 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮ.

7 ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವು ಮೂಢನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ; ಸುಳು್ಳ ಮಾತು
ಗಣ್ಯನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ವಿರುದ್ಧ.

8 ಲಂಚವು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ, ಅವರು
ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅದೇ ಕಾಯರ್ಸಾಧಕದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

9 ನಿನಗೆ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನೀನು
ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗುವಿ. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆತನವು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು.

10 ಮೂಢನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೂರು ಏಟುಗಳು
ಬೇಕಾದರೂ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಒಂದೇ ಗದರಿಕೆಯು ಸಾಕು.

11 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ.
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವನು.

12 ಮೂಢಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತನಾಗಿರುವ ಮೂಢನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಕೋಪದಿಂದಿರುವ ತಾಯಿಕರಡಿಗೆ ಎದುರಾಗುವುದೇ ಮೇಲು.

13 ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡುವೆ.

14 ವಾದವು ಜಲಾಶಯದ ಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ರಂಧ್ರಕೆ್ಕ
ಸಮಾನ. ಅದು ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ನಿಲಿ್ಲಸು.

15 ನಿರಪರಾಧಿಗಾಗುವ ದಂಡನೆಯೂ ಅಪರಾಧಿಗಾಗುವ
ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

16 ಮೂಢನಲಿ್ಲ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಹಣ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ.
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17 ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ಕಷ್ಟದ
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಹೋದರನು ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.

18 ಮೂಢನು ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಜಾಮೀನುಗಾರನಾಗುವನು.
19 ಜಗಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವನು ಪಾಪದಲಿ್ಲಯೂ

ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು ಕೇಡನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಾನ.

20 ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಲಾಭವೆಂದೂ ಆಗದು. ಸುಳು್ಳಗಾರನಿಗೆ
ತೊಂದರೆಯೇ ಗತಿ.

21 ಮೂಢಮಗನನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ ತಂದೆಗೆ ಬಹು ವ್ಯಥೆ. ಅವನ
ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದರಲಾರನು.

22 ಸಂತೋಷವು ಒಳೆ್ಳಯ ಔಷಧಿಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ದುಃಖವು
ಕಾಯಿಲೆಯಂತಿದೆ.

23 ದುಷ್ಟನು ನಾ್ಯಯ ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡಲು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಲಂಚ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

24 ವಿವೇಕಿಯು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಮೂಢನು ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಲೇ
ಇರುವನು.

25 ಮೂಢಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ದುಃಖ; ಹೆತ್ತತಾಯಿಗೆ ವ್ಯಥೆ.
26 ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪು್ಪ. ನಾ್ಯಯವಂತರಾದ

ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪು್ಪ.
27 ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವನು. ವಿವೇಕಿಯು

ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
28 ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂಢನು ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ಕಾಣುವನು;

ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ ವಿವೇಕಿಯಂತೆ ಕಾಣುವನು.
ಸೆ್ನೕಹಭಾವವಿಲ್ಲದವನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ
ಸಾ್ವಥರ್ತೆಯಿಂದಲೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯದರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ವಾದಿಸುತಾ್ತನೆ.

2 ಮೂಢನಿಗೆ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳಬಯಸುತಾ್ತನೆ.

3 ನೀನು ಕೇಡುಮಾಡಿದರೆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನಾಚಿಕೆಕರವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು.

4 ಬಾಯಿಮಾತುಗಳು ಆಳವಾದ ನೀರಿನಂತಿರಲು ಸಾಧ್ಯ; ಆದರೆ
ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲವು ನುಗಿ್ಗಬರುವ ತೊರೆಯಂತಿದೆ.

5 ಅಪರಾಧಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ; ನಿರಪರಾಧಿಗೆ
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

6 ಮೂಢನು ವಾದಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತಾ್ತನೆ; ಅವನ ಮಾತುಗಳು
ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಏಟಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

7 ಮೂಢನು ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನನೆ್ನೕ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ
ಮಾತುಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಬಲೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

8 ಜನರಿಗೆ ಹರಟೆಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟ. ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳು
ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರದಂತಿವೆ.

9 ಸೋಮಾರಿಯು ನಾಶಮಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿದಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಬಲವಾದ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಅದರೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವರು.
11 ಐಶ್ವಯರ್ವು ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯಂತೆ

ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ಭಾವನೆ.
12 ಗವಿರ್ಯು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವನು; ದೀನನಾದರೋ

ಸನಾ್ಮನವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
13 ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳದೆ ಉತ್ತರಿಸುವವನು ಮೂಢನೇ ಸರಿ;

ಅವನು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು.
14 ಅಸ್ವಸ್ಥನನು್ನ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ

ಮುರಿದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಯಾರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?
15 ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುವನು.
16 ಪ್ರಮುಖನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು

ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ
ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.

17 ಮೊದಲು ತನ್ನ ವಾದವನು್ನ ಮಂಡಿಸುವವನು ಯಾವಾಗಲೂ
ನೀತಿವಂತನಂತೆ ಕಾಣುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ಅವನ
ನಿಜಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವುದು.

18 ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಇಬ್ಬರು ವಾದಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ನಿಧಾರ್ರಕಾ್ಕಗಿ
ಚೀಟುಹಾಕಿದರೆ ಅವರ ಜಗಳ ಶಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

19 ಅವಮಾನಿತನಾದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವುದು
ಕೋಟೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕಷ್ಟ,
ಜಗಳಗಳು ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಂತೆ ಜನರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕೕ ಆಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕೕ
ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.

21 ಒಬ್ಬನ ಮಾತುಗಳು ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಬಲ್ಲವು ಅಥವಾ
ಮರಣವನು್ನ ತರಬಲ್ಲವು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.

22 ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವನು ಸಂತೋಷವನೆ್ನೕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುವನು.

23 ಬಡವನು ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಬಿರುಸಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

24 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತನು
ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವನು.

ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ಮತು್ತ ಮೋಸಮಾಡುವ
ಮೂಢನಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ, ಬಡವನಾಗಿಯೂ
ಯಥಾಥರ್ನಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು ಲೇಸು.

2 ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತು್ಸಕತೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದು,
ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದುಡುಕದಿರಿ;
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ತಪಾ್ಪದೀತು!

3 ಮೂಢನ ಮೂಢತನವು ಅವನ ಜೀವನವನೆ್ನೕ
ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ದೂಷಿಸುವುದು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ.

4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿರುವರು; ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.

5 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಹೇಳುವವನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಲ್ಲ.

6 ಉದಾರಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿರಲು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಸೆ.
ದಾನಶೂರನಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿರಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ.

7 ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು; ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲಾ್ಲ ಮುಖತಿರುವಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ದೂರವಾಗುವರು. ಆ
ಬಡವನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

8 ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲು
ಪ್ರಯಾಸಪಡುವನು; ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವನು
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು.

9 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಸುಳು್ಳಗಾರನು
ನಾಶವಾಗುವನು.

10 ಮೂಢನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ; ರಾಜಕುಮಾರರ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದು ಗುಲಾಮನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

11 ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನವೇ ಸನಾ್ಮನವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅವನ ಸದು್ಗಣವಾಗಿದೆ.

12 ರಾಜನ ಕೋಪವು ಸಿಂಹ ಘಜರ್ನೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜನಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಸಂತೋಷವು ತುಂತುರು ಮಳೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ.

13 ಮೂಢನಾದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹಾನಿ; ವಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯು
ಸೋರುವ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಯಂತಿದಾ್ದಳೆ.

14 ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣವನು್ನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ವಿವೇಕಿಯಾದ
ಹೆಂಡತಿಯಾದರೋ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಗೊರೆ.

15 ಸೋಮಾರಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ನಿದೆ್ರ. ಮೈಗಳ್ಳನಿಗೆ ಹಸಿವೆ.
16 ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವವನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಲರ್ಕ್ಷ್ಯದಿಂದಿರುವವನು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವನು.

17 ಬಡಜನರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಾಲಕೊಡುತಾ್ತನೆ; ಅವನ ಕರುಣೆಯ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವನು.

18 ನಿನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ
ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನೂ್ನ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸು.
ಅವನನು್ನ ಶಿಸು್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡು
ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು.

19 ಮುಂಗೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ದಂಡ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ಕೊಡಬೇಕಾದ ದಂಡದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದರೆ, ಅವನು ಅದೇ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮಾಡುವನು.

20 ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊ. ಆಗ ನೀನು
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವೆ.

21 ಜನರು ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ
ಯೆಹೋವನ ಇಚೆ್ಛಯೇ ನೆರವೇರುವುದು.

22 ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಅವನ ದುರಾಶೆಯೇ ಅವಮಾನಕರ.
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬಡವನಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲು.

23 ಭಯಭಕಿ್ತಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅದು
ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು; ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡುವುದು.

24 ಕೆಲವರಿಗೆ ಊಟಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸೋಮಾರಿತನ. ಅವರು
ಕೈಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಊಟವನು್ನ ಬಾಯಿಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

25 ದುರಾಭಿಮಾನಿಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪಾಠವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

26 ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವವನೂ ತಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವವನೂ
ತನಗೇ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಮಾನವನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವನು.

ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 17:17 441 ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 19:26
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27 ನೀನು ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ತಪು್ಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುವೆ.

28 ದುಷ್ಟಸಾಕ್ಷಿಯು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವನು;
ಕೆಡುಕರ ಮಾತುಗಳು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಹರಡುತ್ತವೆ.

29 ದುರಾಭಿಮಾನಿಯು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವನು;
ಮೂಢನು ತನಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಮದ್ಯವು ಕೂಗಾಟಕೂ್ಕ
ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಅಮಲೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮೂಖರ್ತನ.

2 ರಾಜನ ಕೋಪವು ಸಿಂಹದ ಘಜರ್ನೆಯಂತಿದೆ.
ರಾಜನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹಾನಿ.

3 ವಾದದಿಂದ ದೂರವಿರುವವನು ಸನಾ್ಮನಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನು.
ಮೂಢನಾದರೊ ಜಗಳಕೆ್ಕೕ ಆತುರ ಪಡುವನು.

4 ಸೋಮಾರಿಯು ಬಿತ್ತನೆಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ;
ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವು
ಆಳವಾದ ನೀರಿನಂತಿವೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವೇಕಿಯು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು.

6 ಅನೇಕರು ತಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು
ಬಹುಕಷ್ಟ.

7 ಸಧಮಿರ್ಯು ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ; ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗುವುದು.

8 ರಾಜನು ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವನು.

9 ಯಾವನಾದರೂ, “ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿರುವೆ.
ನಾನು ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

10 ಮೋಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳೂ ಮೋಸದ ಅಳತೆಮಾಪಕಗಳೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

11 ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯವನೋ ಕೆಟ್ಟವನೋ ಎಂಬುದು
ಅವನ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವುದು.

12 ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ. ಕೇಳಲು ಕಿವಿಗಳಿವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ.

13 ನಿದಾ್ರನಿರತನಾಗಿರಬೇಡ, ಬಡವನಾಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ
ದುಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದಷಿ್ಟರುವುದು.

14 ನಿನ್ನ ವಸು್ತವನು್ನ ಖರೀದಿಮಾಡುವವನು, “ಇದು ಚೆನಾ್ನಗಿಲ್ಲ!
ಬೆಲೆಯೂ ಜಾಸಿ್ತ!” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಚೌಕಾಸಿಯ
ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು.

15 ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಸಮೃದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನದ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವ ತುಟಿಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ.

16 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀನಾದರೆ, ನಿನ್ನ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.

17 ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಬಾಯಿತುಂಬ
ಮರಳಿನಂತಿರುವುದು.

18 ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ,
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಹುಡುಕು.

19 ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬಸುವವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ;
ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆಗಬೇಡ.

20 ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನ
ಜೀವಿತವು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆರಿಹೋದ ದೀಪದಂತೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

21 ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಡ. ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರು! ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಜಯಶಾಲಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.

23 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯದ ಅಳತೆಮಾಪಕವು ಅಸಹ್ಯ;
ಮೋಸದ ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಅಪರಾಧ.

24 ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ
ಆಗಿರುವಾಗ, ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯ?

25 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಯೋಚಿಸು. ಹರಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

26 ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಕೆಡುಕರು ಯಾರೆಂಬುದು
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು; ಅವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

27 ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಯೆಹೋವನ ದೀಪವಾಗಿದೆ; ಅದು
ಅಂತರಂಗವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

28 ರಾಜನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ
ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು; ಅವನ ಆಡಳಿತ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.

29 ಯುವಕನ ಶಕಿ್ತ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ. ವೃದ್ಧನ ನರೆಕೂದಲು
ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರ.

30 ದಂಡನೆಯು ತಪ್ಪನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ತದೆ; ನೋವು ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ರಾಜನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನೀರಿನ
ಕಾಲುವೆಯಂತೆ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ಅದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುವನು.

2 ತನ್ನ ನಡತೆ ಸರಿಯೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು;
ಆದರೆ ಉದೆ್ದೕಶಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವವನು
ಯೆಹೋವನೇ.

3 ಸರಿಯಾದ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡು.
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

4 ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣಗಳು ಮತು್ತ ದುರಾಭಿಮಾನದ ಹೃದಯ
ಪಾಪಮಯವಾಗಿದು್ದ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.

5 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಲಾಭಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತುರತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರುವವನು ಬಡವನಾಗುವನು.

6 ನೀನು ಮೋಸದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದರೆ, ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವು
ಬಹುಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

7 ಕೆಡುಕರು ಕೊಡುವ ಹಿಂಸೆಯು ಅವರನೆ್ನೕ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಪು್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.

8 ಕೆಟ್ಟವರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕೕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. ಒಳೆ್ಳಯವರಾದರೋ ಯಥಾಥರ್ವಂತರೂ
ನಾ್ಯಯವಂತರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

9 ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮನೆಯ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಗೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದೇ ಮೇಲು.

10 ಕೆಡುಕರು ಕೇಡುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕೕ ಇಷ್ಟಪಡುವರು; ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ದುರಾಭಿಮಾನಿಯು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ದಡ್ಡನು
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನು. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ತಾನೇ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದವನು.

12 ದೇವರು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು. ಆತನು ದುಷ್ಟರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಲ್ಲವನಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

13 ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದವನು ತಾನೇ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ಒಂದು
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡು. ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಉಡುಗೊರೆಯು ಮಹಾ ಕೋಪವನೂ್ನ ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲದು.

15 ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ; ಕೆಡುಕರಿಗೆ
ಬಹುಭಯ.

16 ಜ್ಞಾನದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದವನು ನಾಶನದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವನು.

17 ಸುಖವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬಡವನಾಗುವನು.
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತೈಲವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಲಾರನು.

18 ಒಳೆ್ಳಯವರ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಡುಕರು ಸಂಕಟಪಡುವರು.
ನೀತಿವಂತರ ಬದಲಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಸಂಕಟಪಡುವರು.

19 ಮುಂಗೋಪಿಯೂ ವಾದಿಸುವವಳೂ ಆಗಿರುವ
ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವುದೇ ಮೇಲು.

20 ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭಂಡಾರಗಳೂ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಮೂಢನಾದರೋ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಬೇಗನೆ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

21 ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವೂ ನಾ್ಯಯವೂ ಸನಾ್ಮನವೂ ದೊರೆಯುವುದು.

22 ಜ್ಞಾನಿಯು ಯುದ್ಧವೀರರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯಕೋಟೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲನು.

23 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವವನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ
ಪಾರಾಗುವನು.

24 ಗವಿರ್ಷ್ಠನೂ ದುರಾಭಿಮಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವವನಿಗೆ
ಗೇಲಿಗಾರನೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವನ ನಡತೆಯು ಗವರ್ದ ಮದದಿಂದ
ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

25 ಸೋಮಾರಿಯ ಆಸೆ ಅವನನು್ನ ಉಪವಾಸದಿಂದ
ಸಾಯಿಸುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

26 ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು,
ಆದರೆ ನೀತಿವಂತನು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವನು.

27 ಕೆಡುಕನ ಯಜ್ಞಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವು ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ.

28 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ನಾಶವಾಗುವನು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಕೇಳುವವನು ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
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29 ದುಷ್ಟರು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವತಿರ್ಸುವರು; ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು
ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವನು.

30 ಯೆಹೋವನೇ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಯಪ್ರಧವಾಗಬಲ್ಲ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.

31 ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ
ಜಯದ ನಿಧಾರ್ರ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

ಬಹು ಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರೇ ಉತ್ತಮ.
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸನಾ್ಮನಿತರಾಗಿರುವುದೇ
ಅಮೂಲ್ಯ.

2 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.

3 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ದೂರವಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಮೂಢರಾದರೋ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಪತಿ್ತಗೀಡಾಗುವರು.

4 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ
ದೀನತೆಯಿಂದಿರು; ಆಗ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್, ಸನಾ್ಮನ ಮತು್ತ
ನಿಜಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

5 ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಅನೇಕ ಆಪತು್ತಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊ್ಕಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವವನು ಆ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ
ದೂರವಿರುವನು.

6 ಮಗನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸು. ಅವನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವನು.

7 ಬಡವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಸಾಲಕೊಡುವವನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

8 ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇಡನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. ಅವನ
ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ನಾಶವಾಗುವುದು.

9 ಉದಾರಿಯು ತನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ಬಡವರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವನು.

10 ದುರಾಭಿಮಾನಿಯನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟ. ಆಗ
ಜಗಳವಾಗಲಿ ವಾದಗಳಾಗಲಿ ಅವಮಾನಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ನೀನು ಶುದ್ಧಹೃದಯವನೂ್ನ ಸವಿಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ
ರಾಜನು ನಿನಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗುವನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ಕಾಪಾಡುವನು;
ವಂಚಕರ ಮಾತುಗಳನಾ್ನದರೋ ನಾಶಪಡಿಸುವನು.

13 “ನಾನು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಸಿಂಹವಿದೆ. ಅದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ” ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಸೋಮಾರಿ.

14 ಕಾಮುಕಿಯ ಬಾಯಿ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಯಂತಿದೆ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವರು.

15 ಮಕ್ಕಳು ಮೂಢಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

16 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಲು ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೂ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವರಿಗೂ
ಕೊರತೆಯೇ ಗತಿ.

ಮೂವತು್ತ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು
17 ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶವನೆ್ನೕ

ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು. ಈ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಿತುಕೊ.
18 ನೀನು ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು. ನೀನು ಈ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬಲ್ಲವನಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 19 ಆ
ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನಾನೀಗ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು, ನೀನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 20 ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವೆ. ಇವು
ಬುದಿ್ಧವಾದದ ಮತು್ತ ವಿವೇಕದ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ. 21 ಈ ನುಡಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನೂ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ
ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲವನಾಗುವೆ.

— 1 —
22 ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಬಡವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಡ;

ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡಬೇಡ. 23

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುವನು;
ಅವರನು್ನ ದರೋಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.

— 2 —
24 ಮುಂಗೋಪಿಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿರಬೇಡ. ತಟ್ಟನೆ

ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ. 25 ಇಲ್ಲವಾದರೆ,
ನೀನೂ ಅವನಂತಾಗುವೆ. ಆಗ ಅವನಿಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿನಗೂ
ಬರುತ್ತವೆ.

— 3 —
26 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನಾಗಬೇಡ. 27 ನೀನು

ಅವನ ಸಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

— 4 —
28 ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಕಿದ

ಮೇರೆಗಲ್ಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಜರುಗಿಸಬೇಡ.

— 5 —
29 ಚತುರ ಕೆಲಸಗಾರನು ರಾಜರ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ.

— 6 —

ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡುವಾಗ,
ನೀನು ಯಾರೊಂದಿಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. 2

ನೀನು ತುಂಬ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ
ತಿನ್ನಬೇಡ. 3 ಅವನು ಬಡಿಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಹಾರವನು್ನ ಅತಿಯಾಗಿ
ತಿನ್ನಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಆಹಾರ.

— 7 —
4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ

ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. 5 ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ
ಹಣವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು.

— 8 —
6 ಸಾ್ವಥಿರ್ಯೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡಬೇಡ. ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವ

ಮೃಷಾ್ಠನ್ನದಿಂದ ದೂರವಿರು. 7 ಅವನು ವೆಚ್ಚದ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸುವಂಥವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ, “ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೂ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವೇ ಬೇರೆ. 8 ನೀನು ಅವನ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದರೆ ವಾಂತಿಮಾಡುವೆ; ಆಗ ನಿನ್ನ
ಸವಿಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದು.

— 9 —
9 ಮೂಢನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ಅವನು ನಿನ್ನ

ಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವನು.

— 10 —
10 ಜಮೀನಿನ ಮೇರೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಬೇಡ. ಅನಾಥರಿಗೆ

ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 11

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವನು;
ಯೆಹೋವನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಅನಾಥರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುವವನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
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12 ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ

ಕಲಿತುಕೊ.

— 12 —
13 ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಮಗನನು್ನ ಬಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ದಂಡಿಸು. ನಿನ್ನ

ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವನೇನೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನಿನ್ನ ಹೊಡೆತವು
ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲದು.
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15 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನನಗೆ ಬಹು

ಸಂತೋಷ. 16 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ
ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು.

— 14 —
17 ಕೆಡುಕರ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 18 ಆಗ ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ್ಯವಿರುವುದು; ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರಥರ್ಕವಾಗದು.

— 15 —
19 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರು.

ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ ನೀತಿಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು. 20

ಕುಡುಕರ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿರಬೇಡ. 21

ಕುಡುಕರೂ ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರೂ ಬಡವರಾಗುವರು. ತಿಂದು ಕುಡಿದು
ನಿದಿ್ರಸುವುದೇ ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳು. ಅವರು ಬಹು ಬೇಗನೆ
ಬಡವರಾಗುವರು.

— 16 —
22 ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅವನ ಮಗನು.

ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಳಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಗೌರವಿಸು. 23 ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ; ಅದನು್ನ ಮಾರಬೇಡ.
ಜ್ಞಾನ, ಸುಶಿಕ್ಷೆ ಮತು್ತ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಇವು ಖರೀದಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳೂ ಮಾರಲಾಗದಷು್ಟ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. 24 ಒಳೆ್ಳಯವನ ತಂದೆಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದ
ಮಗನಿಂದ ಆನಂದ. 25 ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲಿ; ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಆನಂದಿಸಲಿ.
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26 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು.

ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ನಿನಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿ. 27 ಸೂಳೆಯರು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟಹೆಂಗಸರು ಬಲೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ; ಮೇಲೇರಿ ಬರಲಾಗದ ಆಳವಾದ
ಬಾವಿಯಂತಿದಾ್ದರೆ. 28 ಕೆಟ್ಟಹೆಂಗಸು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿನಗಾಗಿ
ಕಾದಿರುವಳು. ಅನೇಕ ಗಂಡಸರ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಅವಳೇ ಕಾರಣ.
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29 ಯಾರಿಗೆ ಆಪತಿ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಯಾತನೆಯಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ

ಜಗಳಗಳಿವೆ? ಯಾರಿಗೆ ಉದೆ್ವೕಗವಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ನಿಷಾ್ಕರಣವಾದ
ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿವೆ? ಯಾರಿಗೆ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ? 30 ಮದ್ಯವನು್ನ
ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡ ನಾನಾಬಗೆಯ
ಮದ್ಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ!

31 ಆದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು. ಅದು
ಅಂದವಾಗಿದು್ದ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿದಾಗ,
ನಯವಾಗಿ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. 32 ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅದು
ವಿಷದ ಹಲು್ಲಳ್ಳ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಚು್ಚವುದು.

33 ಮದ್ಯವು ನಿನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದವುಗಳನು್ನ ಕಾಣಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 34 ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತೆಯೂ
ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೂ ನಿನಗನಿ್ನಸುವುದು. 35

“ಅವರು ನನಗೆ ಬಡಿದರೂ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ನನಗೆ
ಹೊಡೆದರೂ ನನಗೆ ಬಡಿದರೂ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಬೇಕು” ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವೆ.

— 19 —

ಕೆಡುಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ;
ಅವರೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ. 2 ಅವರು ಕೇಡು
ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವರು.
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3 ಒಳೆ್ಳಯ ಮನೆಯು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೂ ವಿವೇಕದ ಮೇಲೂ

ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು. 4 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ಭಂಡಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ.
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5 ಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು.

ವಿವೇಕವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 6 ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸು. ಜಯವನು್ನ
ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಗಾರರು
ಅಗತ್ಯ.
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7 ಮೂಢರು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು;

ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವಾಗ ಮೂಢನು ಏನೂ
ಹೇಳಲಾರ.
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8 ಕೇಡುಮಾಡುವವನನು್ನ ಜನರು “ಕೆಡುಕ” ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

9 ಮೂಢನ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಪಾಪಮಯ. ದುರಾಭಿಮಾನಿಯು
ಜನರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.
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10 ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಲಹೀನ.
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11 ಜನರು ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ

ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 12 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಲಾಗದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಉದೆ್ದೕಶವೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ಕೊಡುವನು.
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13 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿನು್ನ, ಅದು ಒಳೆ್ಳಯದು.

ಜೇನುಗೂಡಿನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಹಿ. 14 ಅದೇರೀತಿ ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ
ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಭವಿಷ್ಯವಿರುವುದು; ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
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15 ಒಳೆ್ಳಯವನಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಅಥವಾ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಕಳ್ಳನಂತೆ ಇರಬೇಡ. 16 ಒಳೆ್ಳಯವನು ಏಳುಸಲ
ಬಿದ್ದರೂ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಎದು್ದನಿಲು್ಲವನು. ಆದರೆ ಕೆಡುಕರು ಒಂದೇ
ಆಪತಿ್ತನಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೋತುಹೋಗುವರು.
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17 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ;

ಅವನು ಬೀಳುವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡ. 18 ಇಲ್ಲವಾದರೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ ಹೋಗಬಹುದು.
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19 ಕೆಡುಕರ ಬಗೆ್ಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ಅವರ ಮೇಲೆ

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬೇಡ. 20 ಆ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುವುದು.

— 30 —
21 ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ರಾಜನನೂ್ನ ಗೌರವಿಸು.

ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಡ. 22 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಬೇಗನೆ ನಾಶವಾಗುವರು. ದೇವರು ಮತು್ತ ರಾಜನು ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೇಡುಮಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಮತ್ತಷು್ಟ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು
23 ಇವು ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳು:
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಕೇವಲ

ಪರಿಚಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕೂಡದು. 24

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ಅಪರಾಧಿಗೆ, “ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರು ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನನು್ನ ಶಪಿಸುವರು; ಜನಾಂಗಗಳು

ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 23:15 444 ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 24:24
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ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವು. 25 ಆದರೆ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು
ಅಪರಾಧಿಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು; ಅವನಿಗೆ ಮಹಾ ಆಶೀವಾರ್ದ ದೊರೆಯುವುದು.

26 ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಉತ್ತರ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ಅದು ತುಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಮುದಿ್ದನಂತಿದೆ.

27 ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ ಮೊದಲು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡ.
ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಬೇಸಾಯ
ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವಿಯೋ ಎಂಬುದನು್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊ.

28 ಬೇರೊಬ್ಬನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಬೇಡ, ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ.

29 “ಅವನು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೇಡು
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

30 ಸೋಮಾರಿಯ ಹೊಲದ ಸಮೀಪದಲೂ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಯ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ಬಳಿಯಲೂ್ಲ ನಡೆದುಹೋದೆನು. 31 ಆ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಸಸಿಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು.
ಹೊಲಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಗೋಡೆ ಒಡೆದುಹೋಗಿತು್ತ; ಕುಸಿದು
ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ. 32 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, ಆಲೋಚಿಸಿದೆ; ಒಂದು
ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ; 33 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ರ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ವಿಶಾ್ರಂತಿ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ, ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವೆ ಎನು್ನವೆಯಾ? 34 ಇವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬಡವನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಳ್ಳನಂತಿವೆ.

ಸೊಲೊಮೋನನಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಇವು ಸಹ ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು.
ಈ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಸೇವಕರು ನಕಲು ಮಾಡಿದರು:

2 ವಿಷಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ;
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ.

3 ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರವನಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳವನಾ್ನಗಲಿ
ಅಳೆಯಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತೆಯೇ ರಾಜರುಗಳ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಯಾರೂ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

4 ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರೆ,
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ಅದರಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬಲ್ಲನು. 5 ಅಂತೆಯೇ, ರಾಜನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ
ಆಲೋಚನೆಗಾರರನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಅವನ
ಆಡಳಿತವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

6 ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಪ್ರಮುಖರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 7 ಗಣ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಅವಮಾನಿತನಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ, “ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಾ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಉತ್ತಮ.

8 ನೀನು ಕಂಡ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಆತುರಪಡಬೇಡ. ನೀನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಹೇಳಿದರೆ,
ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದು.

9 ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಿದ್ದರೆ,
ಗುಟಾ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡ. 10

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು; ಆ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ನಿನ್ನನೆ್ನಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದು.

11 ನೀನು ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಸೇಬಿನಂತಿರುವುದು. 12

ಜ್ಞಾನಿಯು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ.

13 ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸಂದೇಶಕನಿಂದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಉಲಾ್ಲಸ.
ಅವನು ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದ ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಣ್ಣನೆಯ
ಹಿಮದಂತಿರುವನು.

14 ದಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಯೂ ಮಾಡದವರು ಮಳೆಯನು್ನ
ತಾರದ ಮೋಡಗಳಂತೆಯೂ ಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಇರುವರು.

15 ತಾಳೆ್ಮಯು ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಸಹ ಮನವೊಪಿ್ಪಸುವುದು.
ನಯವಾದ ಮಾತಿಗೆ ಬಹುಬಲ.

16 ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಕಾಯಿಲೆಬೀಳುವೆ. 17 ಅಂತೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಮನೆಗೆ ಪದೇಪದೇ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಹೋದರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವನು.

18 ನೆರೆಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು
ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವನು ದೊಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಕತಿ್ತಯಂತೆಯೂ
ಚೂಪಾದ ಬಾಣದಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದನೆ. 19 ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮುರುಕು ಹಲಿ್ಲನಿಂದ
ತಿನು್ನವಂತೆಯೂ ಕುಂಟುಕಾಲಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ ಇದೆ.

20 ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವವನಿಗೆ ಸಂತಸದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿದರೆ
ಚಳಿಯಲಿ್ಲರುವವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಂತೆಯೂ ಗಾಯದ
ಮೇಲೆ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ಸುರಿದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು.

21 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೊಡು. ನಿನ್ನ
ವೈರಿ ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡು. 22 ಆಗ, ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗುವುದು.
ಯೋಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

23 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯನು್ನ ತರುವುದು.
ಅಂತೆಯೇ ಚಾಡಿಮಾತು ಕೋಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.

24 ವಾದಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಮೇಲು.

25 ಬಹುದೂರದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯು ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ತಣ್ಣನೆ ನೀರಿನಂತಿರುವುದು.

26 ದುಷ್ಟನು ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರೆ, ಅದು
ಚಿಲುಮೆಗೆ ಮಣು್ಣಹಾಕಿದಂತೆಯೂ ಒರತೆಯನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ಇದೆ.

27 ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನು್ನವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.
ಅಂತೆಯೇ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅತಿಯಾಗಿ ಸನಾ್ಮನವನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.

28 ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಾರದವನು ಕೋಟೆ
ಬಿದು್ದಹೋದ ಪಟ್ಟಣದಂತಿರುವನು.

ಮೂಢರ ಬಗೆ್ಗ ಜ್ಞಾನದ ನುಡಿಗಳು

ಮೂಢನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು
ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಹಿಮದಂತೆಯೂ
ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇದೆ.

2 ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಾಪ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ತಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾಪದ
ಮಾತುಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿ ಎಂದೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯದ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಿವೆ.

3 ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕಬೇಕು. ಹೇಸರಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿವಾಣಬೇಕು.
ಮೂಢನಿಗೆ ಹೊಡೆತಬೇಕು.

4 ಮೂಢನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಖರ್ತನದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಡ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನೂ ಅವನಂತಾಗುವೆ.

5 ಮೂಢನಿಗೆ ಅವನ ಮೂಢತನದ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸು;
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

6 ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮೂಢನ ಮೂಲಕ ಎಂದಿಗೂ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಡ. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲನೆ್ನೕ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಂತಿರುವುದು; ನೀನೇ ಕೇಡಿಗಾಗಿ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು.

7 ಮೂಢನು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು
ಕುಂಟನು ನಡೆಯಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಿದೆ.

8 ಮೂಢನಿಗೆ ತೋರುವ ಗೌರವ, ಕವಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕಲಿ್ಲನಷೆ್ಟೕ
ಕೆಟ್ಟದು್ದ.

9 ಮೂಢನು ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವು
ಕುಡುಕನೊಬ್ಬನು ಮುಳು್ಳಕೊಂಬೆಯೊಂದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಝಳಪಿಸುವಂತಿರುವುದು.

10 ಮೂಢನನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡುಕನನಾ್ನಗಲಿ ಕೂಲಿಗೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಹಾದುಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡುವ
ಬಿಲು್ಲಗಾರನಂತಿರುವನು.

11 ನಾಯಿ ತಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ ನೆಕ್ಕಲು ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮೂಢನು
ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಮಾಡುವನು.

12 ಅಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು
ಮೂಢನಿಗಿಂತಲೂ ಕೀಳಾದವನು.

13 “ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ. ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿಂಹವಿದೆ” ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಸೋಮಾರಿ.

14 ಬಾಗಿಲು ತಿರುಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತು್ತವಂತೆ ಸೋಮಾರಿಯು
ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಳಾಡುವನು.

15 ಸೋಮಾರಿಯು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಊಟವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ
ಬಹು ಆಯಾಸಪಡುವನು.

16 ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಏಳು ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಸೋಮಾರಿಯು
ಭಾವಿಸುವನು.

17 ಬೇರೆಯವರ ವಾಗಾ್ವದದಲಿ್ಲ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾಡುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ನಾಯಿಯ ಕಿವಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವಷೆ್ಟೕ ಅಪಾಯಕರ.

18 ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಕೇವಲ
ತಮಾಷೆಮಾಡಿದಾ್ದಗಿ ಹೇಳುವವನು ಉರಿಯುವ ಬಾಣಗಳನು್ನ
ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಲು್ಲವ
ಹುಚ್ಚನಂತಿರುವನು.

20 ಸೌದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಹೋಗುವುದು. ಅಂತೆಯೇ
ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ವಾಗಾ್ವದ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
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27

28

21 ಕೆಂಡದಿಂದ ಕಲಿ್ಲದ್ದಲು ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ಸೌದೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ
ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ಅಂತೆಯೇ ಜಗಳಗಂಟರು ವಾಗಾ್ವದವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವರು.

22 ಹರಟೆಮಾತು ಜನರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದಂತಿರುವುದು.

23 ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡುವ ಕನಿಕರದ ಮಾತುಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಲೇಪನದಂತಿವೆ. 24

ಕೆಡುಕನು ತಾನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವನನಾ್ನಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 25

ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿ. ಅವನ ಹೃದಯವು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
26 ದೆ್ವೕಷವು ತನ್ನನು್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಕೀಳಾದವನು; ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ, ಅವನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು.

27 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಬಲೆಹಾಕುವವನು ತನಗೇ
ಬಲೆಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆ ಉರುಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಅದರಿಂದಲೇ ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವನು.

28 ಸುಳು್ಳಗಾರನು ತಾನು ಕೇಡುಮಾಡಲಿರುವ ಜನರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಕಪಟದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ಕುರಿತು ಜಂಬಪಡಬೇಡ. ನಾಳೆ
ಏನಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

2 ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಬೇಕಿದ್ದರೆ
ಬೇರೆಯವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳಲಿ.

3 ಕಲು್ಲ ಭಾರ, ಮರಳು ಭಾರ, ಮೂಢನಿಂದಾಗುವ ಕೇಡು
ಇವೆರಡಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಭಾರ.

4 ಕೋಪವು ಕೂ್ರರ; ಅದು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನಾಶಕರ. ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಾಶಕರ.

5 ಬಹಿರಂಗವಾದ ಟೀಕೆ ಗುಟಾ್ಟದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.
6 ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಂದಾಗುವ ಗಾಯಗಳು ಸಹಾಯಕರ. ಶತು್ರವಿನ

ಮುತು್ತಗಳಾದರೋ ಮೋಸಕರ.
7 ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿದವನು ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು;

ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೋ ಕಹಿಯೂ ಸಿಹಿ.
8 ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಗಂಡಸು ಗೂಡಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ

ಪಕ್ಷಿಯಂತಿರುವನು.
9 ಪರಿಮಳತೈಲ ಮತು್ತ ಧೂಪ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ;

ಆದರೆ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮಧುರವಾದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಂತ
ನಿಧಾರ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆನಂದವಾಗುವುದು.

10 ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ಮರೆಯಬೇಡ. ಕಷ್ಟಬಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಬಹುದೂರವಿರುವ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಕೇಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ
ಆಗ, ನನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸುವವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ನಾನು
ಶಕ್ತನಾಗುವೆ.

12 ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಆ ದಾರಿಯನೆ್ನೕ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು. ಮೂಢನಾದರೋ ಕೇಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದು
ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

13 ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ನೀನು ಜಾಮೀನಾದರೆ, ನಿನ್ನ
ಅಂಗಿಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.

14 ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ, “ನಮಸಾ್ಕರ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಶೀವಾರ್ದದಂತೆ ಕಾಣದೆ
ಶಾಪದಂತೆಯೇ ಕಾಣುವುದು.

15 ವಾದವನೆ್ನೕ ಇಚಿ್ಛಸುವ ಹೆಂಡತಿ ಮಳೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೋರುತ್ತಲೇ
ಇರುವ ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಯಂತಿರುವಳು. 16 ಆಕೆಯ ಬಾಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಂತೆಯೂ ಅಂಗೈಯಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಂತೆಯೂ ಇದೆ.

17 ಕಬಿ್ಬಣವು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸುವುದು; ಅಂತೆಯೇ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವನು.

18 ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅವುಗಳ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನು್ನವನು; ಯಜಮಾನನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

19 ನೀರನು್ನ ನೋಡುವವನಿಗೆ ಅವನ ಮುಖವು ಕಾಣುವುದು.
ಅಂತೆಯೇ ಹೃದಯವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಿಜರೂಪವನು್ನ ತೋರುವುದು.

20 ಮರಣಕಾ್ಕಗಲಿ ಸಮಾಧಿಗಾಗಲಿ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯನ ಬಯಕೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.

21 ಚಿನ್ನವಾಗಲಿ ಬೆಳಿ್ಳಯಾಗಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನು ಜನರಿಂದ ಬರುವ
ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತನಾಗುವನು.

22 ನೀನು ಮೂಢನನು್ನ ಅರೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನ
ಮೂಢತನವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಲಾರೆ.

23 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಕಾಯು್ದಕೊಂಡಿರು; ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ನೋಡಿಕೊ. 24 ಐಶ್ವಯರ್ ಸದಾಕಾಲ
ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಸಹುಲು್ಲ
ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುವುದು; ಒಣಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. 26 ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಆಡುಗಳನು್ನ ಮಾರಿ ಬಂದ
ಹಣದಿಂದ ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 27 ನಿನ್ನ ಇನಿ್ನತರ
ಆಡುಗಳು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಾಲನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಆಹಾರವಿರುವುದು.

ಹಿಂದಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನು ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೀರನಾಗಿರುವನು.

2 ದೇಶದಲಿ್ಲ ದಂಗೆಯೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಅನುಭವಸ್ಥನೂ ಆಗಿರುವ
ಅಧಿಪತಿಯ ದೇಶ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.

3 ಬಡಜನರನು್ನ ದರೋಡೆಮಾಡುವ ಬಡವನು ಬೆಳೆಯನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವ ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆಯಂತಿರುವನು.

4 ನೀನು ನಾ್ಯಯಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಡುಕರ
ಪರವಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನಾ್ಯಯಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವೆ.

5 ಕೆಡುಕರು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಾದರೋ ಅದನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 ಮೋಸದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿದು್ದ ಬಡವರಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲು.

7 ನಾ್ಯಯಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುವವನು ಜಾಣ.
ಅಯೋಗ್ಯರ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೇ ಅವಮಾನ ತರುವನು.

8 ಬಡವರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಐಶ್ವಯರ್
ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು; ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವವನಿಗೆ ಅದು
ದೊರೆಯುವುದು.

9 ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ದೇವರೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.

10 ಯಥಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸಿ ಅಪಾಯದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುವವನು ತಾನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಗೆ ತಾನೇ ಬೀಳುವನು.

11 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತಾನೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದು ಭಾವಿಸುತಾ್ತನೆ.
ವಿವೇಕಿಯಾದ ಬಡವನಾದರೋ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲನು.

12 ಒಳೆ್ಳಯವರು ನಾಯಕರಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ
ಕೆಡುಕನು ಅಧಿಪತಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

13 ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಯಶಸು್ಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ದೊರೆಯುವುದು.

14 ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಲು ಭಯಪಡುವವನು ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ಮೊಂಡನು ಆಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

15 ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆಳುವ ಕೆಡುಕನು ಗಜಿರ್ಸುವ
ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು; ಮೇಲೆರಗಲಿರುವ ಕರಡಿಯಂತಿರುವನು.

16 ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವನು. ಅನಾ್ಯಯದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ
ಅಧಿಪತಿ ಬಹುಕಾಲ ಆಳುವನು.

17 ಕೊಲೆಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಯು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಡ.

18 ಒಳೆ್ಳಯವನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವನು; ಕೆಡುಕನಾದರೋ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಹಾಳಾಗುವನು.

19 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಆಹಾರವಿರುವುದು. ನನಸಾಗದ ಕನಸುಗಳನೆ್ನೕ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಬಡವನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

20 ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ದಂಡನೆ
ಹೊಂದುವನು.

21 ಪಕ್ಷಪಾತ ತಪು್ಪ. ಕೆಲವರಾದರೋ ಒಂದು ತುಂಡು
ರೊಟಿ್ಟಗಾಗಿಯೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡುವರು.

22 ಜಿಪುಣನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಲು ಆತುರಪಡುವನು: ಆದರೆ
ತಾನು ಬೇಗನೆ ಬಡವನಾಗಲಿರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

23 ಗದರಿಸುವವನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ ಮುಖಸು್ತತಿ
ಮಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವನು.
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24 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡು, “ಅದು
ತಪ್ಪಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಮನೆಯೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ಸವರ್ಸ್ವವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆಯೇ
ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

25 ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಜಗಳಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನಾದರೋ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವನು.

26 ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವವನು
ಮೂಖರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಜ್ಞಾನಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು.

27 ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವವನು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. ಬಡವರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡದವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

28 ಕೆಡುಕನು ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಕೆಡುಕನು ಸೋತುಹೋದಾಗ ಒಳೆ್ಳಯವರು
ಮತೆ್ತ ಆಳುವರು.

ಪದೇಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಮೊಂಡನಾಗಿರುವವನು
ಪಕ್ಕನೆ ಏಳದ ಹಾಗೆ ನಾಶವಾಗುವನು.

2 ಅಧಿಪತಿಯು ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವರು. ಕೆಡುಕನು ಆಳುವಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂಕಟಪಡುವರು.

3 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನ ತಂದೆ ಬಹು
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಸೂಳೆಯರ ಸಹವಾಸ
ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

4 ರಾಜನು ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು.
ರಾಜನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ವಿಪರೀತ
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದರೆ, ದೇಶವು ಹಾಳಾಗುವುದು.

5 ನೆರೆಯವನ ಮುಖಸು್ತತಿ ಮಾಡುವವನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ
ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡು್ಡತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

6 ಕೆಡುಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.
ಒಳೆ್ಳಯವರಾದರೋ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುವರು.

7 ನೀತಿವಂತರು ಬಡವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ. ಕೆಡುಕರಾದರೋ ಬಡವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

8 ದುರಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವರು.
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೋ ಕೋಪದ ಜಾ್ವಲೆಗಳನು್ನ ನಂದಿಸುವರು.

9 ಜ್ಞಾನಿಯು ಮೂಢನೊಂದಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ,
ಮೂಢನು ಕೇವಲ ಆಭರ್ಟಿಸುವನು; ಹುಚು್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕೂಗಾಡುವನು;
ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಕೊಲೆಗಾರರು ಯಥಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆ ಕೆಡುಕರು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವರು.

11 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನು; ಆದರೆ
ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು.

12 ಅಧಿಪತಿಯು ಸುಳು್ಳಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಅವನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರು ಕೆಡುಕರಾಗುವರು.

13 ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಡವನಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವವನಿಗೂ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವಕೊಟಾ್ಟತನು ಯೆಹೋವನೇ;
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ.

14 ಬಡಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯದೊರಕಿಸುವ ರಾಜನು ಬಹುಕಾಲ
ಆಳುವನು.

15 ಶಿಕ್ಷೆಯು ಮತು್ತ ತಿದು್ದಪಡಿಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಿಸು್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲದ ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು್ನ
ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

16 ಕೆಡುಕರು ದೇಶವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಪಾಪವಿರುವುದು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಜಯವಾಗುವುದು.

17 ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಸರಿಪಡಿಸು; ಆಗ ನೀನು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.

18 ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ದಶರ್ನವಾಗದಿದ್ದರೆ ಜನರು ಹತೋಟಿ
ತಪು್ಪತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವವನು
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವನು.

19 ನೀನು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು
ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

20 ವಿವೇಚಿಸದೆ ಮಾತಾಡುವವನನು್ನ ನೀನು ಕಂಡಿರುವಿಯೋ?
ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನಿಗೇ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

21 ನೀನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಗುಲಾಮನನು್ನ ಕೋಮಲನಾಗಿ
ಸಾಕಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೊಂಡನಾಗಿರುವನು.

22 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಜಗಳ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡವನು
ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು.

23 ದುರಾಭಿಮಾನಿಯನು್ನ ಅವನ ದುರಾಭಿಮಾನವೇ
ನಾಶಪಡಿಸುವುದು. ಆದರೆ ದೀನನನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ಗೌರವಿಸುವರು.

24 ಕಳ್ಳನ ಸಂಗಡಿಗನು ತನಗೆ ತಾನೆ ಕಡುವೈರಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದ
ಜನರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಶಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರೂ ಅವನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

25 ಮನುಷ್ಯರ ಭಯ ಉರುಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲಿರುವ ಭರವಸೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಡುವುದು.

26 ಅನೇಕರು ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಬಯಸುವರು. ಆದರೆ
ನಾ್ಯಯ ದೊರೆಯುವುದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

27 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ರಲ್ಲದವರು ಅಸಹ್ಯ. ಕೆಡುಕರು
ಯಥಾಥರ್ರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಯಾಕೆಯ ಮಾಗನಾದ ಅಗೂರನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಮಾಸಾ್ಸದ ಯಾಕೆ ಎಂಬವನ ಮಗನಾದ ಅಗೂರನ
ನುಡಿಗಳಿವು. ಇಥಿಯೇಲನಿಗೂ ಉಕಾ್ಕಲನಿಗೂ ಇವನು
ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವಿದು:

2 ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ದಡ್ಡನಾಗಿರುವೆ.
ಸವರ್ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬುದಿ್ಧಯೂ ನನಗಿಲ್ಲ. 3 ನಾನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಕಲಿತವನಲ್ಲ; ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 4

ಎಂದಾದರೂ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಿ ಇಳಿದುಬಂದವನು ಯಾರು?
ಗಾಳಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದವನು ಯಾರು? ತನ್ನ ಉಡುಪಿನಲಿ್ಲ
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮೂಟೆಕಟಿ್ಟದವನು ಯಾರು? ಭೂಮಿಗೆ
ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದವನು ಯಾರು? ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯಾವನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಯಾರು? ಅವನು ಕುಟುಂಬ
ಎಲಿ್ಲದೆ?

5 ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೂ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು
ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಾರನೆಂದು
ರುಜುವಾತು ಮಾಡುವನು.

7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ನೀನು
ನನಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ. 8 ಸುಳು್ಳಹೇಳದಂತೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡ; ತುಂಬ
ಬಡವನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಬೇಡ; ಅನುದಿನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಕೊಡು. 9 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, “ನನಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ನಾನು
ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಳವುಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡುವೆನು.

10 ಸೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಬೇಡ. ನೀನು
ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು; ಆ ಶಾಪದಿಂದ ನೀನು
ಸಂಕಟಪಡುವೆ.

11 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವರು. ತಮ್ಮ
ತಾಯಂದಿರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರೆಂದು ಯೋಚಿಸುವರು. ಆದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.

13 ಕೆಲವರು ಬಹಳ ದುರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ತಾವು
ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮರೆಂಬುದು ಅವರ ಭಾವನೆ.

14 ಖಡ್ಗಗಳಂತಿರುವ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಕೋರೆಗಳು ಕತಿ್ತಗಳಂತಿವೆ. ಅವರು ಬಡಜನರಲಿ್ಲ
ಇರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಮಿ್ಮಂದಾದಷು್ಟ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ
ಸಮಯವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

15 ಕೆಲವರು ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವ ಜಿಗಣೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು,
“ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಎಂದಿಗೂ ತೃಪಿ್ತಯಾಗದ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನಾಲು್ಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕು ಎನ್ನವು: 16 ಮರಣದ ಸ್ಥಳ,
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು, ಸತತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ
ಮತು್ತ ಆರದ ಬೆಂಕಿ!

17 ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವವನಾಗಲಿ ವೃದ್ಧ
ತಾಯಿಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವವನಾಗಲಿ ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು.
ಕಾಗೆಗಳೂ ಕೂ್ರರಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಂತಿರುವುದು
ಆ ದಂಡನೆ.

18 ನನಗೆ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಮೂರು
ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ; ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ: 19 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರುವ ಹದಿ್ದನ ರೀತಿ,
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಹಾವು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಸುತಿ್ತರುವ ಗಂಡಸು.

20 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯ ನಡತೆಯು ಇದೇ. ಆಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವಳು,
ಬಾಯಿ ಒರಸಿಕೊಳು್ಳವಳು ಮತು್ತ ತಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವಳು.

21 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಡುಮಾಡುವ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ;
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯು ತಾಳಲಾಗದು:
22 ರಾಜನಾದ ಸೇವಕ, ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
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ಪಡೆದಿರುವ ಮೂಢ, 23 ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಿ್ತ್ರೕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯ ಸಾ್ಥನವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸೇವಕಿ.

24 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಲು್ಕ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ತುಂಬ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ.

25 ಇರುವೆಗಳು ಸಣ್ಣಗಿವೆ ಮತು್ತ ಬಲಹೀನವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು
ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
26 ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಾ್ರಣಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು
ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೆ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.
27 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ರಾಜನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ
ಹೋಗುತ್ತವೆ.
28 ಹಲಿ್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವು
ಅಷು್ಟ ಸಣ್ಣವು. ಆದರೆ ಅವು ರಾಜನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
29 ಮೂರು ಪಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ: ಅವು ನಡೆಯುವಾಗ ಗಂಭೀರತೆಯು

ಎದು್ದಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಇವೆ:
30 ಸಿಂಹವು ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದು್ದ; ಅದು
ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
31 ಬಹು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಬೇಟೆನಾಯಿ;
ಹೋತ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಜನರ ನಡುವೆ ಇರುವ ರಾಜ.
32 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ಮೂಢನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಡುಕನು್ನ

ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸು.
33 ಹಾಲನು್ನ ಕರೆಯುವವನು ಬೆಣೆ್ಣಮಾಡುವನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ

ಮೂಗನು್ನ ಹೊಡೆದರೆ ರಕ್ತ ಬರುವುದು. ಅಂತೆಯೇ, ನೀನು ಜನರನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜಗಳವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆ.

ಮಸಾ್ಸದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳಿವು

ಇವು ರಾಜನಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಜ್ಞಾನದ ನುಡಿಗಳು.
ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಳು.

2 ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು: ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು: ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಗನು ನೀನೇ. 3 ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ
ವ್ಯಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ರಾಜನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವವರು
ಹೆಂಗಸರುಗಳೇ. ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 4

ಲೆಮೂವೇಲನೇ, ರಾಜರುಗಳು ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಮದ್ಯಪಾನ ಆಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 5 ಅವರು
ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮರೆತು ಬಡವರ ಹಕು್ಕಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ರದು್ದಮಾಡುವರು. 6 ಸಾಯುವವರಿಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು.
ವ್ಯಥೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು. 7 ಆಗ ಅವರು
ಕುಡಿದು, ತಮ್ಮ ಬಡತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು, ಅವರು ಕುಡಿದು
ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.

8 ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲಾರದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡು.
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ಹಕು್ಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತಾಡು. 9

ಸತ್ಯವಾದವುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೋ. ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯವಾದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಮಾಡು. ಬಡಜನರ ಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರ
ಹಕು್ಕಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡು.

ಯೋಗ್ಯಳಾದ ಹೆಂಡತಿ
10 ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.
ಆಭರಣಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಬಾಳುವಳು.

11 ಗಂಡನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಕೆ ಪಾತ್ರಳು.
ಗಂಡ ಬಡವನಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

12 ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವಳು.

ಅವನಿಗೆಂದಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಅವಳು ಬಟೆ್ಟ ತಯಾರಿಸಲು ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸೆಣಬಿನ ನಾರನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇಖರಿಸುವಳು.

14 ವಾ್ಯಪಾರದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ ದೂರದಿಂದ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನು್ನ
ದೂರದಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರುವಳು.

15 ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಕೆ ಎದೆ್ದೕಳುವಳು.
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಿಗೂ ಊಟ

ಕೊಡುವಳು.
16 ಆಕೆ ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಳು;
ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವಳು.

17 ಆಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸಮಾಡುವಳು.
ಬಲವಾಗಿದಾ್ದಳೆ; ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

18 ಆಕೆ ತಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಲಾಭಕೆ್ಕ
ಮಾರುವಳು.

ಬಹುಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಳು.
19 ಆಕೆ ತಾನೇ ದಾರವನು್ನ ತಯಾರಿಸುವಳು;
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವಳು.

20 ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಳು;
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಳು.

21 ಹಿಮ ಸುರಿಯುವಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ;

ಆಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ.
22 ಆಕೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ನಾರಗಸೆಯ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ

ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು.
23 ಜನರು ಆಕೆಯ ಗಂಡನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು.
ಅವನು ದೇಶದ ಹಿರಿಯರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವನು.

24 ಆಕೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವಳು;
ಉಡುಪುಗಳನೂ್ನ ನಡುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುವಳು.

25 ಆಕೆಯು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಗಾಂಭೀಯರ್ವನೂ್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಳು;
ಹಷರ್ದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವಳು.

26 ಆಕೆಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಳು;
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸದುಪದೇಶ ಮಾಡುವಳು.

27 ಆಕೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಿದು್ದ
ಗೃಹಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಳು.

28 ಮಕ್ಕಳು ಎದು್ದನಿಂತು ಆಕೆಯನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವರು.
ಗಂಡನು ಅವಳನು್ನ ಹೊಗಳುವನು.

29 “ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತು್ಯತ್ತಮಳು” ಎಂದು
ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಹೊಗಳುವನು.

30 ಲಾವಣ್ಯ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು; ಸೌಂದಯರ್
ತಾತಾ್ಕಲಿಕವಾದದು್ದ.

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸೇ, ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ
ಪಾತ್ರಳು.

31 ಆಕೆ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕು.
ಆಕೆಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು.
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ಪ್ರಸಂಗಿ

ದಾವೀದನ ಮಗನೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ರಾಜನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಮಾತುಗಳು. ಪ್ರಸಂಗಿಯು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ವ್ಯಥರ್ವೇ

ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್! 3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪಡುವ
ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವರಿಗೇನು ಲಾಭ?

ಪ್ರಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಬದಲೇನೂ ಇಲ್ಲ
4 ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಹೋಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ತಲೆಮಾರು

ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು.
5 ಸೂಯರ್ನು ಏರುವನು ಮತು್ತ ಇಳಿಯುವನು; ಬಳಿಕ ಅದೇ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಏರಲು ಅವಸರಪಡುವನು.

6 ಗಾಳಿಯು ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಬೀಸುವುದು; ನಂತರ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಅದು ತಿರುತಿರುಗುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ತಿರುತಿರುಗುತಾ್ತ
ಬರುವುದು.

7 ನದಿಗಳು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೋ ಅಲಿ್ಲಗೇ ತಿರಿಗಿ
ಹೋಗುವವು. ನದಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಲೇ
ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾವುದನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆದರೂ ಜನರು ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ನಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳು ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಆದರೂ ನಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ;
ಆದರೂ ಅವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ
9 ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಇರುವುದು; ನಡೆದದೆ್ದೕ ನಡೆಯುವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ.
10 “ಇಗೋ, ಇದು ಹೊಸದು!” ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಆದರೆ ಅದು ಸಹ ಮೊದಲಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ಇದ್ದದೆ್ದೕ. ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಅದು ಇಲಿ್ಲತು್ತ.

11 ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಜನರು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ, ತಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೇ?
12 ಪ್ರಸಂಗಿಯಾದ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ರಾಜನಾಗಿದೆ್ದನು. 13 ಈ ಜೀವಿತದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಮಶಿರ್ಸಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ದೇವರು
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಬಹು ಪ್ರಯಾಸವೇ. 14 ಈ
ಲೋಕದ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅವು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಷೆ್ಟೕ
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿವೆ. 15 ವಕ್ರವಾದದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

16 ನಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, “ನಾನು ಬಹು ಜ್ಞಾನಿ. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ.
ನಾನು ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ವಿವೇಕವನೂ್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

17 ಜ್ಞಾನವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೂಢತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಇದು ಸಹ ಗಾಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. 18 ಬಹು
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಹು ಸಂಕಟ; ಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ದುಃಖ.

“ಸುಖವು” ನೀತಿಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದೇ?

ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ, “ಬಾ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಖದ ಮೂಲಕ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು; ಆಗ ನೀನು ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಇದು ಸಹ

ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 2 ನಗೆಯು ಹುಚು್ಚತನ.
ಸುಖದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

3 ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದೆ; ದೇಹವನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆ;
ಮೂಢತನವನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೇ?
4 ದೊಡ್ಡಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ; ನನಗೋಸ್ಕರ

ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ; ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದೆ; 5

ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಉದಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದೆ; ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಡಿಸಿದೆ. 6 ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಹಾಯಿಸಿದೆ. 7 ಪುರುಷರನೂ್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗುಲಾಮರೂ ನನಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ದನದ ಹಿಂಡುಗಳೂ
ಕುರಿಮಂದೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ;
ರಾಜರುಗಳಿಂದಲೂ ಅವರ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಲು ಗಾಯಕಗಾಯಕಿಯರಿದ್ದರು.
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಉಪಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು.
ಮನುಷ್ಯನು ಬಯಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದ.

9 ನಾನು ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದೆ; ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದೆ. ನನಗಿಂತ
ಮೊದಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು
ದೊಡ್ಡವನಾದೆ. ನನಗೆ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಜ್ಞಾನವಿತು್ತ. 10 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು. ಯಾವುದೇ ಸುಖದಿಂದಾಗಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ನಾನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿತು್ತ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದ ಫಲವು
ಅದೊಂದೇ.

11 ನನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ.
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ಅದೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಮಾನದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ
ಲಾಭವಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವೇನು?
12 ರಾಜನಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಮಾಡಬೇಕೆನು್ನವುದನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬೇರೊಬ್ಬ
ರಾಜನು ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನ ಕಾಯರ್ಗಳು ಸಹ
ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ
ಮೂಢತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. 13 ಆಗ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನವು ಮೂಢತನಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು. 14 ಅದು ಈ ರೀತಿಯಿದೆ:
ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಕಣು್ಣಗಳಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಮೂಢನಾದರೋ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಹೋಗುವನು.

ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಮೂಢನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು; ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾಯುವರು. 15 ನಾನು
ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿಯು ನನಗೂ
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲು ನಾನೇಕೆ
ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕು? ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲವೇ?” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
16 ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಢನು ಸಾಯುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯೂ
ಸಾಯುವುದರಿಂದ ಜನರು ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಮೂಢನನಾ್ನಗಲಿ
ಸದಾಕಾಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುಂದಿನ
ಕಾಲದ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೂ
ಮೂಢನಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ.
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ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನಿಜ ಸಂತೋಷವಿದೆಯೇ?
17 ಈ ಲೋಕದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ

ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವೇ ನನಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತು.

18 ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದ ಫಲವನು್ನ ನನ್ನ ತರುವಾಯ ಬೇರೆಯವರು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸಕೆ್ಕ
ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. 19 ನಾನು ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಪ್ರಯಾಸವನೂ್ನ
ಯಾವುದರಲಿ್ಲ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದೆ್ದೕನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು
ದೊರೆತನ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಮೂಢನೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ವ್ಯಸನಗೊಂಡೆನು. 21 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಪ್ರಯಾಸಪಡದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೂ ಅನಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿದೆ.

22 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 23 ಅವನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಸನವಿರುವುದು; ಕೆಲಸದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟವಿರುವುದು;
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿರದು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

24 ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸುಖಪಡಲು ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ! ಅನುಭವದಿಂದ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೇಲೂ
ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು
ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 26 ದೇವರು ತಾನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡವನಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಆನಂದವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು.
ಪಾಪಿಗಾದರೋ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮತು್ತ ಕೂಡಿಸಿಡುವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅವನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ದೇವರು
ತನ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. ಇದು ಸಹ
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥರ್.

ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಿದೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವಿದೆ. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ
ಸಮಯವಿದೆ.

2 ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯ,
ಸಾಯುವ ಸಮಯ.

ನೆಡುವ ಸಮಯ,
ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ.

3 ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯ,
ವಾಸಿಮಾಡುವ ಸಮಯ.

ನಾಶಮಾಡುವ ಸಮಯ,
ಕಟು್ಟವ ಸಮಯ.

4 ಅಳುವ ಸಮಯ,
ನಗುವ ಸಮಯ.

ಗೋಳಾಡುವ ಸಮಯ,
ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಮಯ.

5 ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡುವ ಸಮಯ,
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ.

ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯ.

6 ಹುಡುಕುವ ಸಮಯ,
ಹುಡುಕದಿರುವ ಸಮಯ.

ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡುವ ಸಮಯ.

7 ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿಯುವ ಸಮಯ,
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯ.

ಮೌನವಾಗಿರುವ ಸಮಯ,
ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯ.

8 ಪಿ್ರೕತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ,
ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಸಮಯ.

ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಸಮಯ,
ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರುವ ಸಮಯ.

ಲೋಕವು ದೇವರ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲದೆ
9 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಲಾಭವೇನು? 10

ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ದೇವರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡುವನು.

12 ಬದುಕಿರುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದು್ದ
ಸುಖಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೇಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆನು. 13 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡುವುದು
ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವು ದೇವರ ವರವಾಗಿವೆ.

14 ದೇವರ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. ಆತನ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನನೂ್ನ ಸೇರಿಸಲಾರರು; ಅವುಗಳಿಂದ
ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲಾರರು. ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 15 ಈಗ
ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳೂ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳೂ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ದೇವರು ಅದೇ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಬರಮಾಡುವನು.

16 ನಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದಾಗ,
ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ ದುಷ್ಟತನ
ತುಂಬಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 17 ಆಗ ನಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ,
“ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಜನರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಆತನು
ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ದುಷ್ಟರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಮನುಷ್ಯರು ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವರೇ?
18 ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆನು: “ಮನುಷ್ಯರು

ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದವರಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 19 ಮನುಷ್ಯನು
ಪಾ್ರಣಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾಗಿರುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದು್ದ. ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ
ಒಂದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು; ಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಸಾಯುವವು, ಮನುಷ್ಯರೂ
ಸಾಯುವರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವುದು ಒಂದೇ
‘ಉಸಿರು.’ ಸತ್ತ ಪಾ್ರಣಿಗೂ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 20

ಮನುಷ್ಯರ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು
ಮಣಿ್ಣಗೇ ಹೋಗುವರು. ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಬಂದವು; ಕೊನೆಗೆ
ಅವು ಮಣಿ್ಣಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 21 ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಏನು
ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೋ ಪಾ್ರಣಿಯ ಆತ್ಮವು
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ?”

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ
ಅವನ ಪಾಲು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ
ಕಾಲವನು್ನ ಕುರಿತು ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವನ ಜೀವಮಾನದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ನೋಡಲು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಯಾರು ಬರಮಾಡುವರು?

ಯಾರು ಮೇಲು? ಸತ್ತವರೋ? ಬದುಕಿರುವವರೋ?

ನಾನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೂ್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ದುಃಖದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು

ಒಬ್ಬರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸಕರು ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು;
ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
2 ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ಸತ್ತವರೇ ಮೇಲೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 3 ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ ಸತು್ತ ಹೋದವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ
ಆಯಿತು! ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಅವರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವುದೇಕೆ?
4 ಆಮೇಲೆ ನಾನು, “ಜನರು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ

ಮಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಜನರು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಲು
ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು; ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ಮತ್ಸರವೇ ಕಾರಣ. ಇದೂ
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥರ್.

5 ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಕೈಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು ಮೂಢತನ. ದುಡಿಯದವನು ಹಸಿವೆಯಿಂದ
ಸಾಯುವನು.” 6 ಇದೇನೊ ನಿಜವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ದುರಾಶೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇರುವುದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲು.

7 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ವ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8 ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾಗಲಿ
ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದವನು ಸಹ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವನು.
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ಅವನಿಗೂ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ
ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವನು. “ನಾನೇಕೆ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ
ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವೆ? ನಾನೇಕೆ ಜೀವನದ ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದು ಅವನು ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು
ಸಹ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ವ್ಯಥರ್ವಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.

ಒಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಲವಿದೆ
9 ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. ಇಬ್ಬರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ದುಡಿದರೆ

ಹೆಚು್ಚ ಗಳಿಸುವರು.
10 ಒಬ್ಬನು ಬಿದ್ದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎತು್ತವನು. ಬಿದಾ್ದಗ

ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ದುಗರ್ತಿಯಾಗುವುದು.

11 ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

12 ವೈರಿಯೊಬ್ಬನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸೋಲಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ
ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು; ಒಂದುವೇಳೆ
ಮೂವರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೂರೆಳೆಯ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು.

ಜನರು, ರಾಜಕೀಯ ಮತು್ತ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿ
13 ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬಡಯುವಕನು ಎಚ್ಚರದ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ

ಮೂಢ ವೃದ್ಧರಾಜನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. 14 ಆ ಬಡಯುವಕನು ದೇಶದ
ಒಂದು ಬಡಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಬಹುದು.
15 ಆದರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು ಆ ಯೌವನಸ್ಥನ
ಪಕ್ಷವಹಿಸುವರು. ಅವನು ಹೊಸರಾಜನಾಗುವನು. 16 ಅನೇಕಾನೇಕ
ಜನರು ಆ ಯೌವನಸ್ಥನಿಗೆ ಬೆಂಬಲನೀಡುವರು. ಆದರೆ
ಕೊನೆಗಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೇ ಅವನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಂತೆ ವ್ಯಥರ್.

ಹರಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ

ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಹೋಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಮೂಢರಂತೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇವರಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಮೂಢರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು; ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ. 2

ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನೀವು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಮನೋದೆ್ವೕಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ದುಡುಕಿಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ನೀವು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮಿತವಾಗಿರಲಿ. ಈ
ನುಡಿ ಸತ್ಯವಾದದೆ್ದೕ:

3 “ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ದುಸ್ವಪ್ನಗಳಾಗುವಂತೆ
ಮೂಢನು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವನು.”
4 ನೀವು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಡಮಾಡದೆ ಅದನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸಿ. ಮೂಢರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ.
ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 5 ಹರಕೆ
ಮಾಡಿ ಸಲಿ್ಲಸದಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹರಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 6

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. “ನಾನು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದು
ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನೀವು ದುಡಿದಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. 7 ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಾಗಲಿ
ಜಂಬದ ಮಾತುಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.

ಯಾವನೂ ಸವಾರ್ಧಿಪತಿಯಲ್ಲ
8 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡವರಿಂದ ಬಲವಂತ ಸೇವೆಮಾಡಿಸುವುದನು್ನ

ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಹಕಿ್ಕಗೆ
ಚು್ಯತಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿ. ಅವರಿಂದ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ದುಡಿಸುವ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿರುವನು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯಿರುವನು. 9 ರಾಜನು ಸಹ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಅವನ ದೇಶವು ಅವನನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾರದು
10 ಹಣದಾಸೆಯುಳ್ಳವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಎಷೆ್ಟೕ ಹಣವಿದ್ದರೂ

ತೃಪ್ತನಾಗಲಾರನು. ಐಶ್ವಯರ್ದಾಸೆಯುಳ್ಳವನು ಎಷೆ್ಟೕ
ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ತೃಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್.

11 ಐಶ್ವಯರ್ ಹೆಚಿ್ಚದಂತೆಲಾ್ಲ “ಅನುಭವಿಸುವವರ” ಸಂಖೆ್ಯಯೂ
ಹೆಚು್ಚವುದು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಅದನು್ನ ಕಣಿ್ಣಂದ
ನೋಡಬಹುದಷೆ್ಟೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ.

12 ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವವನು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸ್ವಲ್ಪವೇ
ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚೆ್ಚೕ ಇರಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗಾದರೋ ತನ್ನ ಸಂಪತಿ್ತನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತ
ನಿದಿ್ರಸಲಾರನು.

13 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಗರ್ತಿಯೊಂದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತಗಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೂಡಿಡುತಾ್ತನೆ. 14 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಯಾವುದೋ ಕೇಡಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಮನುಷ್ಯನು ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಬರಿದಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬರುವನು; ಸಾಯುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗುವನು;
ತಾನು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ಸಂಪಾದಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಅವನು
ತನೊ್ನಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರನು. 16 ಅದು ಸಹ ತುಂಬ
ದುಃಖಕರ. ಅವನು ಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವನು. “ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದರಿಂದ”
ಅವನಿಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 17 ಅವನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ
ವ್ಯಸನದಿಂದಲೂ ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ನಿರಾಶೆಯೂ
ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಕೋಪವೂ ಅವನನು್ನ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು
18 ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ

ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುವುದೇ ಅವನಿಗೆ ಮೇಲು.
ಇದೇ ಅವನ ಪಾಲು.

19 ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ. ಅವನು ತನಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ. ಅದು ದೇವರ
ಅನುಗ್ರಹವಷೆ್ಟೕ. 20 ತನ್ನ ಜೀವಿತವು ಅಲ್ಪಕಾಲದೆ್ದಂದು ಅವನು
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವಾತನು ದೇವರೇ.

ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡಲಾರದು

ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಕಷ್ಟ. 2 ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ, ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಘನತೆಯನು್ನ

ಕೊಡುವನು. ಅವನು ತನಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ
ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಇದು ಸಹ
ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೂ್ದ ಆಗಿದೆ.

3 ಒಬ್ಬನು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ನೂರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖತೃಪಿ್ತಯೂ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ ಸಾಯುವ ಮಗು
ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ. 4 ಮಗುವು ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಥರ್ವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಸರನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಲ್ಪಡುವುದು. 5 ಅದು
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡದವನಿಗಿಂತ
ಆ ಮಗುವೇ ಹೆಚು್ಚ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು. 6

ಅವನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿಯೂ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ಮಗುವೂ ಅವನೂ
ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗೇ ಹೋಗುವರು.

7 ಮನುಷ್ಯನು ದುಡಿಯುವುದೆಲಾ್ಲ ಊಟಕಾ್ಕಗಿಯೇ. ಆದರೂ
ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮೂಢನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಜೀವಿಸುವುದೇ ಮೇಲು, 9 ದುರಾಶೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇರುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ಅದು ಸಹ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಂತಿದೆ.

10 ಮನುಷ್ಯನು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ವಾದಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಮಾಡಲಾರನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ವಾದವು ಕೇವಲ ನಿರಥರ್ಕವಾಗಿದೆ.
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12 ಮನುಷ್ಯನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು
ಉತ್ತಮವೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಅವನ ಜೀವನವು ನೆರಳಿನಂತೆ
ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಯಾರೂ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾರರು.

ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಗಳ ಭಂಡಾರ

ಸುಗಂಧತೈಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರೇ ಉತ್ತಮ.
ಜನನ ದಿನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮರಣ ದಿನವೇ ಉತ್ತಮ.

2 ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಶವಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದು ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯಲೇಬೇಕು.
ಸಾವನು್ನ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

3 ನಗುವಿಗಿಂತ ವ್ಯಸನವು ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖವು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ

ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.
4 ಜ್ಞಾನಿಯು ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವನು;
ಮೂಢನಾದರೋ ಉಲಾ್ಲಸ ಸಮಯದ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವನು.

5 ಮೂಢರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗದರಿಕೆಯೇ ಉತ್ತಮ.

6 ಮೂಢರ ನಗು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದು್ದ.
ಅದು ಮಡಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಚಟಪಟನೆ ಉರಿದುಹೋಗುವ

ಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಯಂತಿದೆ.
7 ಹಣವು ಜ್ಞಾನಿಯನೂ್ನ ಮೂಖರ್ನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು.
ಲಂಚವು ಅವನ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದು.

8 ಆರಂಭಿಸುವ ಸಮಯಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವೇ ಮೇಲು.

ಗವರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ತಾಳೆ್ಮಯೇ ಉತ್ತಮ.
9 ಮುಂಗೋಪಿಯಾಗಿರಬೇಡ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋಪವು ಕೇವಲ ಮೂಢತನ.

10 “ಈ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ ‘ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವೇ’ ಚೆನಾ್ನಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ?”
ಎನ್ನಬೇಡ.

ಅದು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರ ಪ್ರಶೆ್ನಯಲ್ಲ.
11 ನಿನಗೆ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 12 ಜ್ಞಾನಿಯು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗುವನು;
ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು.

13 ದೇವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು. ಆತನು ಸೊಟ್ಟಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 14 ಸುಖದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು. ದುಃಖದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಸುಖದುಃಖಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಮುಂದೆ
ಏನಾಗುವುದೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಪಾಪವನೆ್ನೕ ಮಾಡದವರಿಲ್ಲ
15 ನನ್ನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ

ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀತಿವಂತರು ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ದುಷ್ಟರು ಬಹುಕಾಲ
ಬದುಕುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಯಾಕೆ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ? ಬಹಳ ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಡ; ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ. ಬಹು
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ; ಬಹು ಮೂಢನಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕು?

18 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಭಕ್ತರಲಿ್ಲ
ಇವೆರಡೂ ಅತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವ
ಮತು್ತ ಪಾಪವನೆ್ನೕ ಮಾಡದ ನೀತಿವಂತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ
ಜ್ಞಾನಿಯು ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಹತು್ತಮಂದಿ ಮೂಢ
ನಾಯಕರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಶಾಲಿ.

21 ಜನರ ಮಾತಿಗೆಲಾ್ಲ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಬಹುದು. 22 ನೀನು ಸಹ ಅನೇಕಸಲ
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಶಪಿಸಿರುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

23 ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು;
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡೆನು; ಆದರೆ ಅದು
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 24 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಕಷ್ಟ. 25

ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ
ಮತು್ತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ
ಕಾರಣವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ.

ನಾನು ಕಲಿತಿದೆ್ದೕನು? ಕೆಡುಕನಾಗಿರುವುದು ಮೂಢತನ ಮತು್ತ
ಮೂಢನಂತೆ ವತಿರ್ಸುವುದು ಹುಚು್ಚತನ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. 26 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅಪಾಯಕರವಾದ

ಬೋನುಗಳಂತಿರುವರು ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅವರ
ಹೃದಯಗಳು ಬಲೆಗಳಂತಿವೆ; ಅವರ ಕೈಗಳು ಸರಪಣಿಗಳಂತಿವೆ. ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು ಮರಣಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಪಾಯಕರ.
ದೇವರ ಭಕ್ತನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು;
ಪಾಪಿಯಾದರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು.

27 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಒಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು
ತೀಮಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರಲಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ನೀತಿವಂತನು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು; ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತಳನೂ್ನ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

29 “ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲು ಅನೇಕ ದಾರಿಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು.”

ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ

ಜ್ಞಾನಿಯು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಮತು್ತ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಮತು್ತ ವಿವರಿಸಲಾರರು.

ಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಖವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದು; ಅದು
ವ್ಯಸನದ ಮುಖವನು್ನ ಸಂತೋಷದ ಮುಖವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಪರ್ಡಿಸುವುದು.

2 ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. 3 ರಾಜನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ಭಯಪಡಬಾರದು; ನೀವು ಯಾವ ತಪಿ್ಪಗೂ ಬೆಂಬಲ
ಕೊಡಬಾರದು. ಆದರೆ ರಾಜನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ. 4 ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲು
ರಾಜನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವವನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ತ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲು ತಿಳಿದಿದಾ್ದನೆ.

6 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೂ ಸೂಕ್ತ
ಮಾಗರ್ವೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಅನೇಕ
ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 7 ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯದು. ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ.

8 ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಕಿ್ತ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮರಣವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಪಾಪವು ಪಾಪಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

9 ನಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆನು. ಮನುಷ್ಯರು ಇನೊ್ನಬ್ಬರ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಾ್ತರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಕರ.

10 ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶವಸಂಸಾ್ಕರವನು್ನ ವೈಭವದಿಂದ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಶವಸಂಸಾ್ಕರವಾದ ಮೇಲೆ
ಜನರು ಸತು್ತಹೋದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಹೊಗಳುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು; ನೀತಿವಂತರಾದರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾ್ಥನದಿಂದ
ತೊಲಗಬೇಕಾಯಿತು. ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು.
ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್.

ನಾ್ಯಯ, ಪ್ರತಿಫಲ ಮತು್ತ ದಂಡನೆ
11 ಜನರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ

ಬರದಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಇತರರು ಸಹ
ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗುತಾ್ತರೆ.

12 ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ನೂರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲ
ಬದುಕಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೇಲೇ ಆಗುವುದು. 13 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರ ಜೀವಿತವು ಸಾಯಂಕಾಲದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು.

14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅನಾ್ಯಯವಿದೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ
ಕೇಡಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ಕೇಡಾಗುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾ್ಯಯವಲ್ಲ.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ
ಪ್ರಯಾಸಕರ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮನುಷ್ಯನು
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು.
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ದೇವರ ಕಾಯರ್ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಮೀರಿದೆ
16 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹಗಲುರಾತಿ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು;
ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ ನಿದೆ್ರಯನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ
ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜನರು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಒಬ್ಬನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷೆ್ಟೕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ದೇವರ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲನೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು
ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯಾರೂ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

ಸಾವು ನಾ್ಯಯವಾದದೆ್ದೕ?

ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಅವರ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಲಾ್ಲ ದೇವರ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲದೆ. ತಾವು ಪಿ್ರೕತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರೋ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೂ
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

2 ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಒಂದೇ. ಅದೇ ಮರಣ.
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಶುದ್ಧರಿಗೂ ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವರಿಗೂ ಅಪಿರ್ಸದವರಿಗೂ
ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳೆ್ಳಯವನು ಸಹ ಕೇವಲ ಪಾಪಿಯಂತೆ
ಸಾಯುವನು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವನು
ಸಹ ಆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಭಯಪಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ
ಸಾಯುವನು.

3 ಈ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ದುಃಖಕರವಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅಂತ್ಯವಾಗುವರು. ಆದರೆ ಜನರು ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ಮೂಖರ್ತನವನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಅಪಾಯಕರ.
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 4 ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ನಾಯಿ ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ

ಎಂಬ ನುಡಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಸತ್ಯ.
5 ಜೀವಿತರಿಗೆ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ

ಸತ್ತವರಿಗೆ ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿಗೆ ಯಾವ
ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. 6

ಅವರು ಸತಾ್ತಗಲೇ, ಅವರ ಪಿ್ರೕತಿ, ದೆ್ವೕಷ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ
ಅಳಿದುಹೋದವು; ಸತ್ತವರು ಭೂಲೋಕದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ಊಟಮಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡು;

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಉಲಾ್ಲಸಿಸು; ನಿನ್ನ ಈ ನಡತೆಯು
ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಒಳೆ್ಳಯ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊ. 9 ನೀನು ಪಿ್ರಯ
ಪತಿ್ನಯೊಡನೆ ಸುಖಪಡು. ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪಕಾಲ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸುಖಪಡು. ಈ ಜೀವಿತವನು್ನ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಾತನು
ದೇವರೇ, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲು. ನಿನ್ನ ಈ ಜೀವಿತದ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡು. 10 ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡು.
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಲಿ
ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ವಿವೇಕವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಅದೃಷ್ಟವೇ? ನತಾದೃಷ್ಟವೇ?
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಅನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ

ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅತಿವೇಗದ ಓಟಗಾರನಿಗೆ ಓಟದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ
ಗೆಲುವಾಗದು; ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ
ಜಯವಾಗದು; ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹಾರ ದೊರಕದು;
ಜಾಣನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಐಶ್ವಯರ್ ದೊರೆಯದು; ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಕೆಬಾರದು; ಸಮಯ ಬಂದಾಗ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಡುಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

12 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೋ ತಿಳಿಯದು.
ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವ ಮೀನಿನಂತೆಯೂ ಬೋನಿನಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆಯೂ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ಕೇಡುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

ಜ್ಞಾನದ ಶಕಿ್ತ
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವ

ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ
ತೋರಿತು. 14 ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಗರವಿತು್ತ. ಒಬ್ಬ
ದೊಡ್ಡ ರಾಜನು ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದನು. 15 ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಬಡವನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಮರೆತೇಬಿಟ್ಟರು. 16

ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜ್ಞಾನವು ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.
ಅವರು ಆ ಬಡವನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೂ ಅವನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತಮವಾದದೆ್ದೕ.

17 ಜ್ಞಾನಿಯ ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಮಾತುಗಳು
ಮೂಢನಾದ ಅಧಿಪತಿಯು ಕೂಗಿಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ

ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ.
18 ಜ್ಞಾನವು ಯುದಾ್ಧಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ,
ಆದರೆ ಮೂಢನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವನು.

ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಮಳತೈಲವು
ದುವಾರ್ಸನೆ ಬೀರುವುದು. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ
ಮೂಢತನವು ಬಹುಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಸನಾ್ಮನವನೂ್ನ

ಹಾಳುಮಾಡಬಲ್ಲದು.
2 ಜ್ಞಾನಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ

ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೂಢನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನನು್ನ ತಪಾ್ಪದ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 3 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಢತನವನು್ನ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವನು. ಅವನು
ತನ್ನ ವಿವೇಕಶೂನ್ಯವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು.

4 ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಸಹ ನೀನು ಸರಿಪಡಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯ.

5 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದು ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡುವ ತಪಿ್ಪನಂತೆ ಇದೆ. 6 ಘನವಂತರಿಗೆ
ಹೀನವಾದ ಸಾ್ಥನ ದೊರೆಯುವುದು; ಮೂಢರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಪದವಿಗಳು ದೊರೆಯುವವು. 7 ಸೇವಕರಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದವರು
ಕುದುರೆಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನೂ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಬೇಕಿದ್ದವರು
ಸೇವಕರಂತೆ ನಡೆದುಹೋಗುವುದನೂ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದೊ್ಯೕಗವೂ ಅಪಾಯಕರ
8 ಗುಂಡಿತೋಡುವವನು ತಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳಬಹುದು.

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸುವವನನು್ನ ಹಾವು ಕಚು್ಚವುದು.
9 ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುವವನಿಗೆ ನೋವಾಗುವುದು;
ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು.

10 ಮೊಂಡಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ
ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನಾ್ನದರೂ
ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. 11 ಹಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲವನು
ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹಾವು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಚಿ್ಚದರೆ ಹಾವು
ಹಿಡಿಯುವವನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ.

12 ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ತರುತ್ತವೆ;
ಮೂಢನ ಮಾತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ನಾಶನವನು್ನ ತರುತ್ತವೆ.
13 ಮೂಢನ ಮಾತು ಮೂಖರ್ತನದೊಡನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು

ದುಷ್ಟಕರವಾದ ಹುಚು್ಚತನದೊಡನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 14

ಮೂಢನು ತಾನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ
ಮಾತಾಡುವನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರರು.

15 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮನೆದಾರಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ
ಜಾಣನಲ್ಲ,

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬೇಕು.

ದುಡಿಮೆಯ ಮೌಲ್ಯ
16 ರಾಜನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗುವುದು.

ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಔತಣ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶವು
ಹಾಳಾಗುವುದು. 17 ಆದರೆ ರಾಜನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಬಂದವನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು;
ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಿನು್ನವುದನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದನೂ್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.
ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಿನು್ನವುದೂ ಕುಡಿಯುವುದೂ
ಬಲಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

18 ಒಬ್ಬನು ಕೆಲಸಮಾಡಲಾರದಷು್ಟ ತುಂಬ
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ,
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ಅವನ ಮನೆಯು ಸೋರಲಾರಂಭಿಸುವುದು; ಅದರ
ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಗೆಯು ಬೀಳತೊಡಗುವುದು.

19 ಊಟವು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವುದು; ಹಣವು ಅನೇಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಗೆಹರಿಸುವುದು.

ಹರಟೆ ಮಾತು
20 ರಾಜನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ದೂಷಿಸಬೇಡ; ನಿನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ
ದೂಷಿಸಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಹಾರಿಹೋಗಿ, ನೀನು
ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.

ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ

ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡು.
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳ ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆ.

2 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸು;
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

3 ಮೋಡಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ. ಮರವು ದಕ್ಷಿಣಕಾ್ಕಗಲಿ ಉತ್ತರಕಾ್ಕಗಲಿ
ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ತಾನು ಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.

4 ಒಳೆ್ಳಯ ಹವಾಮಾನಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವವನು ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ; ಮಳೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಮೋಡವನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವವನು ಪೈರು ಕೊಯ್ಯನು.

5 ಗಾಳಿಯ ಬೀಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಮಗುವಿನ ಎಲುಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಾರೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸು;
ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಫಲವಾಗುವುದೋ ಅದು ಸಫಲವಾಗುವುದೋ
ಒಂದುವೇಳೆ ಎರಡೂ ಸಫಲವಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

7 ಬೆಳಕು ಹಿತ! ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು ನೋಡಲು ಚೆಂದ. 8 ನಿನ್ನ
ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಆನಂದಿಸು. ನೀನು
ಎಷು್ಟಕಾಲ ಬದುಕುವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯ
ದಿನಗಳು ಬಹಳವೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ. ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

ಯೌವನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ
9 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೌವನಸ್ಥರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯೌವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸಿರಿ! ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಡೆಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಆದರೆ
ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. 10

ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಜನರು ಯೌವನಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲರುವಾಗ, ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ
ಮೂಢಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.

ಮುಪಿ್ಪನ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ, ವಷರ್ಗಳು
ಮುಗಿದು, “ನನಗೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸುಖವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವ ಕಾಲಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ

ಯೌವನಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
2 ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ, ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು

ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾದ ಮೇಲೆಯೂ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಮೋಡಗಳಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತೋಳುಗಳು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಿ
ಬಗಿ್ಗಹೋಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುತ್ತವೆ; ಆಗ ನೀನು
ಆಹಾರವನು್ನ ಅಗಿದು ತಿನ್ನಲಾರೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಮೊಬಾ್ಬಗುತ್ತವೆ. 4

ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಶಬ್ದವನೂ್ನ
ಕೇಳಲಾರೆ. ಅರೆಯುವ ಕಲು್ಲ ಸಹ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಮೌನವಾಗಿದೆಯೋ
ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವುದು. ಗಾಯನವೂ ನಿನಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ
ನಿದೆ್ರಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಕಿ್ಕಯ ಧ್ವನಿಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವುದು.

5 ನೀನು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಭಯದಿಂದಿರುವೆ; ನಿನ್ನ
ಹಾದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸು್ತವಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ನಡೆದಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಬಾದಾಮಿ ಮರದ ಹೂವುಗಳಂತೆ
ಬಿಳುಪಾಗುವುದು. ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ ಮಿಡತೆಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಎಳೆದಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವೆ; ಮಗುವನು್ನ ಪಡೆಯಲಾರದಷು್ಟ
ವಯಸಾ್ಸಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ
(ಸಮಾಧಿಗೆ) ಹೋಗುವೆ. ನಿನ್ನ ಶವಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಜನರು
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವರು.

ಮರಣ
6 ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ.
ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವಂಥದು್ದ.
ಆದರೆ, ಅದು ಬಹುಬೇಗನೆ ತುಂಡಾದ ದಾರದಂತೆಯೂ

ಮುರಿದುಹೋದ ಪಾತೆ್ರಯಂತೆಯೂ ಆಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಹೋದ ಬಿಂದಿಗೆಯಂತೆ

ನಿಷ್ಟ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಜೀವನವು, ಬಾವಿಯ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ

ಚಪ್ಪಡಿಕಲು್ಲ ತಾನೇ ಒಡೆದು ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಹೋದಂತೆ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದು.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು.

7 ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ನೀನು ಸತಾ್ತಗ ಅದು ಮತೆ್ತ ಭೂಮಿಯ ಪಾಲಾಗುವುದು.

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಮತೆ್ತ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗುವುದು.
8 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದು್ದ! ಪ್ರಸಂಗಿಯು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.

ಅಂತಿಮ ನುಡಿಗಳು
9 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ತುಂಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಅನೇಕ

ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಗಳನು್ನ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ
ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು. 10 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನು್ನ
ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಳಸಿದನು; ಸತ್ಯವೂ ಭರವಸೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯವೂ ಆದ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.

11 ಜ್ಞಾನಿಯ ನುಡಿಗಳು ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ
ಚಾವಟಿಗಳಂತಿವೆ. ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳು ಮುರಿಯದ
ಮೊಳೆಗಳಂತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿಂದ (ದೇವರಿಂದ)
ಬಂದಿವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ, ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ಜನರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ; ಅತಿಯಾದ
ಅಧ್ಯಯನವು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಂದ
ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ವೆಂದರೆ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗರುವುದೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳೂ ರಹಸ್ಯಗಳೂ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆ. ಆತನು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವನು.
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ಪರಮ ಗೀತ

ಸೊಲೊಮೋನನ ಮನೋಹರವಾದ ಗೀತೆ

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ
2 ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮುದಾ್ದಡು,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.

3 ನಿನ್ನ ತೈಲವು ಪರಿಮಳಭರಿತವಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಂತಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

4 ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು!
ನಾವು ಓಡಿಹೋಗೋಣ!

ರಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಿ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆವು.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.
ಯುವತಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ನಾನು ಕೇದಾರಿನ ಗುಡಾರಗಳಂತೆ ಕಪಾ್ಪಗಿದ್ದರೂ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಸುಂದರಳಾಗಿರುವೆ.

6 ಸೂಯರ್ನ ತಾಪಕೆ್ಕ ನಾನೆಷು್ಟ ಕಪಾ್ಪಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೋಡಬೇಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ
7 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವೆ?
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸುವೆ?

ಮುಸುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮಂದೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಅಲೆದಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ

ನಾನೇಕಿರಬೇಕು?

ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
8 ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,

ಹೋಗು, ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು.
ಕುರುಬರ ಗುಡಾರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕೆಮರಿಗಳನು್ನ

ಮೇಯಿಸು.
9 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ಫರೋಹನ ರಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಹೆಣು್ಣ ಕುದುರೆಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಸುಂದರಳಾಗಿರುವೆ.

10 ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಂಠವು ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಂದವಾಗಿದೆ.

11 ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಿರುಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ನಾವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸುವೆವು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
12 ಓಲಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ರಾಜನಿಗೆ
ನನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಪರಿಮಳವು ಹರಡುವುದು.

13 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ
ಗೋಲರಸದ ಚೀಲದಂತಿದಾ್ದನೆ.

14 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನಗೆ ಏನೆ್ಗದಿಯ ತೋಟಗಳ
ಗೋರಂಟೆಯ ಹೂಗೊಂಚಲು.

ಪಿ್ರಯಕರ
15 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ನೀನು ರೂಪವತಿ! ನೀನು ಸುಂದರಿ!

ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಕೋಮಲ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು ಬಹು ಸುಂದರ!
ಹೌದು, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರ!

ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉಲಾ್ಲಸಕರ!
17 ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೊಲೆಗಳು ದೇವದಾರು ಮರದ ತೊಲೆಗಳು.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಂತೆಗಳು ತುರಾಯಿ ಮರದ ಜಂತೆಗಳು.

ನಾನು ಶಾರೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗುಲಾಬಿ;
ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಾವರೆ.

ಪಿ್ರಯಕರ
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ಮುಳು್ಳಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ತಾವರೆ ಹೂವಿನಂತೆ
ನೀನು ಯುವತಿಯರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
3 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಕಾಡುಮರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸೇಬಿನ

ಮರದಂತೆ
ನೀನು ಯುವಕರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ

ನಾನು ಅವನ ನೆರಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಿಸಿದೆ;
ಅವನ ಫಲವು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿತು್ತ.

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಕರನು ನನ್ನನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು;

ನನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನಿಗಿದ್ದ ಉದೆ್ದೕಶ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.
5 ದಾ್ರಕ್ಷಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿರಿ;
ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆದರಿಸಿರಿ;
ನಾನು ಅನುರಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿರುವೆ.

6 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಎಡಗೈ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ
ಅವನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು!

7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ತಕ್ಕಕಾಲಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿ,

ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಿಂಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಾಡುಹುಲೆ್ಲಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
8 ಅಗೋ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಸ್ವರ!
ಅವನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಯುತಾ್ತ
ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸುತಾ್ತ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

9 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಸಾರಂಗದಂತೆಯೂ
ಪಾ್ರಯದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದನೆ.

ಅಗೋ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಆಚೆ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ;
ತಡಕೆಗಳಿಂದ ಇಣಿಕಿಹಾಕುತಿ್ತದಾ್ದನೆ;
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

10 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು, ನಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ!

11 ಇಗೋ, ಚಳಿಗಾಲ ಕಳೆಯಿತು;
ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.

12 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ;
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಡುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಾರಿವಾಳದ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಅಂಜೂರದ ಮರ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುತಿ್ತದೆ;
ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುವಾಸನೆಯು ಬರುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದೆ್ದೕಳು,
ನಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ!”
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ಪಿ್ರಯಕರ
14 ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜರಿಯ ಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವ
ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳವೇ,

ನಿನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ತೋರಿಸು;
ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಸು.

ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಧುರ!
ನಿನ್ನ ರೂಪ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದ!

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
15 ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವ
ನರಿಗಳನೂ್ನ

ನರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ!
ನಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳು ಈಗ ಹೂಬಿಡುತಿ್ತವೆ.

16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನವನೇ!
ನಾನು ಅವನವಳೇ!

ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆಯುವತನಕ, ನೆರಳು ಓಡಿಹೋಗುವ
ತನಕ

17 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನೆಲದಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಹೊರಡು,
ಬೆತೇರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರಂಗದಂತೆಯೂ ಪಾ್ರಯದ

ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇರು!

ಪಿ್ರಯತಮೆ

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನಿಗಾಗಿ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕಿದೆನು.

ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

2 ಈಗ ನಾನು ಎದು್ದ
ನಗರದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುತಾ್ತಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗಾಗಿ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡುಕುವೆನು.

ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದೆ,
ಆದರೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

3 ನಗರದಲಿ್ಲ ಗಸು್ತ ತಿರುಗುವ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಕಂಡು,
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ನೋಡಿದಿರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದಾಗ,
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡೆ.

ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ,
ಅಂದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರುವತನಕ
ಅವನನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆನು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ತಕ್ಕಕಾಲಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ,

ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಜಿಂಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಡುಹುಲೆ್ಲಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಮಾತುಗಳು
6 ಮಹಾ ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕ ಯಾರು?

ಗೋಲರಸ, ಧೂಪ, ವತರ್ಕರ ಸಕಲ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸುಡುವಾಗ

ಮೇಲೇರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಧೂಳು ಮೇಲೇರುತಿ್ತದೆ.
7 ನೋಡಿ, ಅದು ಸೊಲೊಮೋನನ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕ.
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು!

8 ಯುದ್ಧವೀರರಾದ ಅವರು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ;
ರಾತಿ್ರಯ ಅಪಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

9 ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕಯನು್ನ
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

10 ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ಅದರ ಅಡ್ಡಕಂಬಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಆಸನವನು್ನ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ

ಅಲಂಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ.

11 ಚೀಯೋನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಅವನ ಮದುವೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೃದಯವು ಹಷರ್ಗೊಂಡಿದಾ್ದಗ
ಅವನ ತಾಯಿ ತಲೆಗಿಟ್ಟ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಸುಂದರಿ!
ನೀನು ರೂಪವತಿ!

ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಕೋಮಲವಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯವಾಡುತಿ್ತರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತೆ ಬಳಕುತಿ್ತದೆ.

2 ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿವೆ.

3 ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ರೇಷೆ್ಮಯ ಕೆಂಪುದಾರದಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಂತಿವೆ.

4 ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಾವೀದನ ಗೋಪುರದಂತೆ
ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ತೆಳುವಾಗಿದೆ.

ಆ ಗೋಪುರದ ಗೋಡೆಗಳು
ಸಾವಿರ ಗುರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕರ ಗುರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿವೆ.

5 ನಿನ್ನ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳಂತೆಯೂ
ನೆಲದಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತರುವ
ಅವಳಿಜವಳಿ ಸಾರಂಗಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

6 ಹಗಲು ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಮತು್ತ ನೆರಳುಗಳೆಲಾ್ಲ ಓಡಿಹೋಗುವವರೆಗೆ

ನಾನು ಗೋಲರಸದ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ
ಧೂಪದ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.

7 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆ, ನೀನು ಸವಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ.
ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ!

8 ನನ್ನ ವಧುವೇ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಾ!
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಾ!

ಅಮಾನದ ತುದಿಯಿಂದಲೂ
ಶೆನೀರಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೂ ಹೆಮೋರ್ನಿನ ತುದಿಯಿಂದಲೂ
ಸಿಂಹದ ಗವಿಗಳಿಂದಲೂ ಚಿರತೆಗಳ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಬಾ!

9 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ನೋಟದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಮುತಿ್ತನಹಾರದಿಂದಲೂ ನನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

10 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ
ರಮ್ಯ!

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ನಿನ್ನ ತೈಲದ ಪರಿಮಳವು
ಸಕಲ ಬಗೆಯ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ!

11 ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಜೇನುಗರೆಯುತ್ತವೆ;
ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೊಳಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದಂತೆ
ಸುವಾಸನೆಭರಿತವಾಗಿವೆ.

12 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ,
ನೀನು ಕದಹಾಕಿದ ತೋಟದಂತಿರುವೆ;

ಬೇಲಿಯೊಳಗಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ;
ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸಿದ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವೆ.

13 ನಿನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ದಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳಿಂದಲೂ
ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ಗೋರಂಟಿ,

14 ನಾಡ್ರ್, ಜಟಾಮಾಂಸಿ, ಕೇಸರಿ, ಬಜೆ, ಲವಂಗಚಕೆ್ಕ,
ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು, ಸಾಂಬಾ್ರಣಿ ಗಿಡ ಮತು್ತ ದಾಲಿ್ಚನಿ್ನ

ಎಂಬ ಸುಗಂಧದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ತೋಟಗಳಂತಿವೆ.
15 ನೀನು ತೋಟದ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ;
ಹೊಸ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯಂತಿರುವೆ;
ಲೆಬನೋನಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬರುತಿ್ತರುವ ನೀರಿನಂತಿರುವೆ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ
16 ಉತ್ತರದ ಗಾಳಿಯೇ, ಎಚ್ಚರವಾಗು!
ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಳಿಯೇ, ಬಾ!

ನನ್ನ ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಬೀಸು.

ಪರಮ ಗೀತ 2:14 456 ಪರಮ ಗೀತ 4:16
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ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯು ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ.
ಅವನು ಅದರ ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ.

ಪಿ್ರಯಕರ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೇ, ನನ್ನ ವಧುವೇ, ನನ್ನ ತೋಟವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಗೋಲರಸವನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಜೇನುಗೂಡನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹಾಲನೂ್ನ ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ

ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ!
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿ!

ಪಿ್ರಯತಮೆ
2 ನಾನು ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೂ
ಹೃದಯ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಬಾಗಿಲು ತಟು್ಟತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.
“ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನನ್ನ ಕಾಂತಳೇ,

ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳವೇ, ನನ್ನ ನಿಮರ್ಲೆಯೇ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ!
ನನ್ನ ತಲೆಯು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೇವವಾಗಿದೆ;

ನನ್ನ ಕೂದಲು ರಾತಿ್ರ ಬೀಳುವ
ಹನಿಗಳಿಂದ ತೇವವಾಗಿದೆ.”

3 “ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೊಳೆಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕದ ರಂಧ್ರದಲಿ್ಲ ಕೈ ನೀಡಿದಾಗ
ಅವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮರುಕವಾಯಿತು.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ನಾನು ಎದಾ್ದಗ
ಅಗುಳಿಯ ಹಿಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಲರಸವೂ

ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸುವಾಸನೆಯ ಗೋಲರಸವೂ
ತೊಟಿ್ಟಕಿ್ಕದವು.

6 ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದನು!

ಅವನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕುಸಿದುಹೋಯಿತು.

ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕೂಗಿದರೂ ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

7 ನಗರದಲಿ್ಲ ಗಸು್ತ ತಿರುಗುವ ಕಾವಲುಗಾರರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು
ಹೊಡೆದು ಗಾಯಮಾಡಿದರು.

ಕೋಟೆಯ ಕಾವಲುಗಾರರು ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹೕದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು

ಅನುರಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
9 ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದಯರ್ವತಿಯೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಅತಿಶಯವೇನು?

ನೀನು ಹೀಗೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಲು
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನ ಅತಿಶಯವೇನು?

ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
10 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನದು ಹೊಳಪಾದ ಕಂದುಬಣ್ಣ.
ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಅವನೇ ಆಕಷರ್ಕ ಪುರುಷ.

11 ಅವನ ತಲೆಯು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಂತಿದೆ;
ಅವನ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಕಾಗೆಯಷೆ್ಟೕ ಕಪಾ್ಪಗಿದೆ.

12 ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆಯೂ
ಆಭರಣದಲಿ್ಲ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಮುತಿ್ತನಂತೆಯೂ ಇವೆ.

13 ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳಂತೆಯೂ
ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಹೂವುಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ.

ಅವನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂದಾವರೆಗಳಂತಿವೆ;
ಅವನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಲರಸವು ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕತ್ತದೆ.

14 ಅವನ ಕೈಗಳು ಪೀತರತ್ನದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಬಂಗಾರದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿವೆ;

ಅವನ ದೇಹವು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ನಯವಾದ ದಂತದಂತಿದೆ.

15 ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಬಂಗಾರದ ಪಾದಗಳುಳ್ಳ
ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಕಂಬಗಳಂತಿವೆ.

ಅವನು ಲೆಬನೋನಿನ
ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷದಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

16 ಹೌದು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರನು;

ಅವನ ನುಡಿ ಬಹು ಇಂಪು.
ಅವನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು; ಅವನೇ ನನ್ನ ಕಾಂತನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು?
ನೀನು ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದಯರ್ವತಿ.

ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು?
ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುವೆವು.

ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ;

ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ನೆಲದಾವರೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದಕೂ್ಕ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ನನ್ನವನೇ; ನಾನು ಅವನವಳೇ.
ಅವನು ನೆಲದಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ

ಮೇಯಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ತಿಚರ್ ಪಟ್ಟಣದಂತೆ ಸುಂದರಿ.
ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಂತೆ ರೂಪವತಿ;
ಜಯಧ್ವಜವೆತಿ್ತರುವ ಸೈನ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳವಳು.

5 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು;
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲ
ನೃತ್ಯವಾಡುತಿ್ತರುವ ಆಡುಮಂದೆಯಂತೆ ಬಳಕುತಿ್ತದೆ.

6 ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಉಣೆ್ಣ ಕತಿ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿವೆ.

7 ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಎರಡು ಹೋಳುಗಳಂತಿವೆ.

8 ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ರಾಣಿಯರೂ
ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಯುವತಿಯರೂ ನನಗಿದಾ್ದರೆ.

9 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳವೂ ನಿಮರ್ಲೆಯೂ
ಒಬ್ಬಳೇ ಒಬ್ಬಳು.

ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅಚು್ಚಮೆಚಿ್ಚನವಳು.
ಯುವತಿಯರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಹೊಗಳುವರು.

ಹೌದು, ರಾಣಿಯರೂ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಪ್ರಶಂಸೆ
10 ಸೂಯೋರ್ದಯದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತರುವ
ಈ ಯುವತಿ ಯಾರು?

ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸೌಮ್ಯಳೂ
ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಶುಭ್ರಳೂ

ಜಯಧ್ವಜವೆತಿ್ತರುವ ಸೈನ್ಯದಂತೆ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳವಳೂ ಆಗಿರುವ ಇವಳಾರು?

ಪಿ್ರಯಕರನು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
11 ಕಣಿವೆಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಣು್ಣಬಿಟಿ್ಟವೆಯೋ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳು ಚಿಗುರಿದೆಯೋ

ದಾಳಿಂಬರಗಳು ಹೂ ಬಿಟಿ್ಟವೆಯೋ ಎಂದು ನೋಡಲು
ಬಾದಾಮಿ ಮರಗಳ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.

12 ನಾನು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ,
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನನು್ನ

ಕುಳ್ಳರಿಸಿತು.
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ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
13 ಶೂಲಾಮಿತಳೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ!
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ, ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು!

ಮಹನಯಿಮ್ ನೃತ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ
ಶೂಲಾಮಿತಳನೆ್ನೕಕೆ ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿರಿ?

ಪಿ್ರಯಕರನ ಪ್ರಶಂಸೆ

ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು
ಎಷೊ್ಟೕ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ದುಂಡಾದ ತೊಡೆಗಳು ಶಿಲಿ್ಪಯು ಮಾಡಿದ
ಆಭರಣಗಳಂತಿವೆ.

2 ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
ಗುಂಡು ಬಟ್ಟಲಿನಂತಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಉದರವು ನೆಲದಾವರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಗೋಧಿಯ ರಾಶಿಯಂತಿದೆ.

3 ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಪಾ್ರಯದ ಸಾರಂಗದ
ಎರಡು ಅವಳಿ ಮರಿಗಳಂತಿವೆ.

4 ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಂತಗೋಪುರದಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬತ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಸರೋವರಗಳಂತಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಮೂಗು ದಮಸ್ಕದ ಕಡೆಗಿರುವ
ಲೆಬನೋನಿನ ಗೋಪುರದಂತಿದೆ.

5 ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ತಲೆಕೂದಲು ರೇಷೆ್ಮಯಂತಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಉದ್ದವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲು
ರಾಜನನು್ನ ಸಹ ಆಕಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ!

6 ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನೆಷೊ್ಟೕ ಸೌಂದಯರ್ವತಿ.
ನಿನ್ನ ರೂಪ ಮನೋಹರ; ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವು ಆನಂದ

ಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ.
7 ನೀನು ಖಜೂರ್ರದ ಮರದಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಹಣಿ್ಣನ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿವೆ.

8 ನಾನು ಖಜೂರ್ರದ ಮರವನು್ನ ಹತು್ತವೆನು.
ನಾನು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿನ ವಾಸನೆಯು ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಂತಿರಲಿ.

9 ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಂತಿರಲಿ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯೆಗಾಗಿ ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಮೆಲ್ಲನೆ ಇಳಿದುಹೋಗುವುದು.
ನಿದಿ್ರಸುವವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಸರಾಗವಾಗಿ

ಹರಿದುಹೋಗುವುದು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ
10 ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನವಳೇ.
ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಆಸೆ.

11 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ಬಾ!
ನಾವು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ನಾವು ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಇರೋಣ.

12 ನಾವು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಗಳಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ.

ದಾ್ರಕ್ಷೆಯು ಚಿಗುರಿದೆಯೋ
ಅದರ ಹೂವು ಅರಳಿದೆಯೋ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು ಮಾಗಿವಿಯೋ ನೋಡೋಣ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

13 ಕಾಮಜನಕ ಸಸಿಗಳು ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಉಳಿಸಿದ

ರುಚಿಕರವಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಹೊಸ ಮತು್ತ ಹಳೆ ಹಣು್ಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲವೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಹಾಲನು್ನ
ಕುಡಿಯುವ ಮಗುವಿನಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡು
ನಿನಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಆಗ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ!

2 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಕೋಣೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ,

ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
3 ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.

4 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ತಕ್ಕಕಾಲಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ

ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
5 ತನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು
ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಯುವತಿ ಯಾರು?

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನು.
ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.
ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದೂ್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ.

6 ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಬೆರಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಮುದೆ್ರಯೊತಿ್ತದ ಉಂಗುರದಂತೆಯೂ

ಇಟು್ಟಕೋ.
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮರಣದಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ;
ಕಾಮೋದೆ್ರೕಕವು ಸಮಾಧಿಯಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠ.

ಅದರ ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿ.
ಅದು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಗಿ್ನಯೇ.

7 ಜಲರಾಶಿಗಳು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಂದಿಸಲಾರವು;
ನದಿಗಳು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಲಾರವು.

ಒಬ್ಬನು ಪಿ್ರೕತಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ
ಅವನು ಕೇವಲ ತಿರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

ಪಿ್ರಯತಮೆಯ ಸಹೋದರರು
8 ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ತಂಗಿಯಿದಾ್ದಳೆ,
ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು ಇನೂ್ನ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.

ಆಕೆಯ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

9 ಆಕೆ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಆಕೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದರೆ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ದೇವದಾರು ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ

ಹೊದಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಪಿ್ರಯತಮೆಯು ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ
10 ನಾನು ಕೋಟೆ;
ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳೇ ಅದರ ಗೋಪುರಗಳು.
ಹೀಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತನಾದನು.

ಪಿ್ರಯಕರ
11 ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಬಾಲಾ್ಹಮೋನಿನಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವಿತು್ತ.
ಅವನು ಅದನು್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹಣಿ್ಣಗಾಗಿ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ.

12 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ಆ ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳು ನಿನಗಿರಲಿ.
ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಇನೂ್ನರು

ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳಿರಲಿ.

ಪಿ್ರಯಕರ ಪಿ್ರಯತಮೆಗೆ
13 ಉದಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವಳೇ,
ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಕೇಳಿಸಲಿ.

ಪಿ್ರಯತಮೆ ಪಿ್ರಯಕರನಿಗೆ
14 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ, ತ್ವರೆಪಡು.
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರಂಗದಂತೆಯೂ ಪಾ್ರಯದ

ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಇರು.
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ಯೆಶಾಯ

ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನ.
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದ
ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಈ ದಶರ್ನ

ನೀಡಿದನು; ಯೆಹೂದದ ಅರಸರಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಯೋಥಾಮ,
ಆಹಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ್ಕೕಯರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಈ
ದಶರ್ನವಾಯಿತು.

ಸ್ವಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ದೂರು
2 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ!

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ:
“ನಾನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಮಕ್ಕಳೇ
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

3 ಎತು್ತ ತನ್ನ ದಣಿಯನು್ನ ತಿಳಿದದೆ;
ಕತೆ್ತಯು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದದೆ.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.”
4 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ; ಅವರ

ಪಾಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ; ಅವರು
ದುಷ್ಟಕುಟುಂಬಗಳ ಕೆಟ್ಟಮಕ್ಕಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದಾ್ದರೆ; ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನು್ನ
ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದು ಅಪರಿಚಿತನೋ
ಎಂಬಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದರೆ.

5 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು? ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನೀವು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಯೂ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯವೂ ರೋಗಕೆ್ಕ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. 6 ನಿಮ್ಮ
ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಡುನೆತಿ್ತಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಗಾಯಗಳೂ ಬಾಸುಂಡೆಗಳೂ ಹುಣು್ಣಗಳೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ
ಆ ಹುಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳನು್ನ
ಒರೆಸಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ಅನ್ಯದೇಶವು ಶತು್ರಸೈನ್ಯದಿಂದ
ಹಾಳಾಗುವಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
8 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಿ್ಲರುವ

ಜನಶೂನ್ಯವಾದ ಡೇರೆಯಂತಿದೆ; ಸೌತೆಯ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಪಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಮನೆಯಂತಿದೆ; ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸೋತುಹೋದ
ನಗರದಂತಿದೆ. 9 ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಂದಿಯನಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ನಾವು ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ.

10 ಸೊದೋಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. ಗೊಮೋರದ ಜನರೇ, ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 11

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈ ಯಜ್ಞಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಡುಗಳ ಯಜ್ಞಗಳೂ,
ಹೋರಿಗಳ, ಕುರಿಗಳ, ಆಡುಗಳ ಕೊಬೂ್ಬ ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ
ರಕ್ತಕೆ್ಕ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು
ಬರುವಾಗ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಕಾರಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಹಾಕುವಿರಿ. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು?

13 “ನಿಮ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಡಿ;
ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯ; ನಿಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯನಾ್ನಗಲಿ
ಹಬ್ಬವನಾ್ನಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ತನಾ್ನಗಲಿ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ. ನಿಮ್ಮ
ಪವಿತ್ರಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಾನು
ಸಹಿಸಲಾರೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕಕೂಟಗಳನೂ್ನ ಸಭಾಕೂಟಗಳನೂ್ನ
ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವು ನನಗೆ ಭಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಭಾರದಿಂದ
ನಾನು ಬೇಸತು್ತ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

15 “ನೀವು ನನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನೆ್ನತು್ತವಿರಿ, ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಿರಿ, ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

16 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಶುಚಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿರಿ; 17

ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಲು ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಂತರಾಗಿರಿ; ಕೆಡುಕರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಿರಿ; ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ; ವಿಧವೆಯರಿಗೂ
ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ.”

18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವು ಚಚೆರ್
ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಡುಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದಾಗ ನೀವು ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು
ಕಿರಮಂಜಿಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವಿರಿ.

19 “ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ
ಫಸಲುಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. 20 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.”

ಯೋಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದೆ
21 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ

ನೋಡಿರಿ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂಥ
ನಗರಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ ಸೂಳೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಈಗ ಆಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮು
ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೊಲೆಗಡುಕರು
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

22 “ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಬೆಳಿ್ಳಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ (ಒಳೆ್ಳಯತನ) ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ
ಬೆರತಿದೆ. ಅದು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ. 23 ನಿಮ್ಮನಾ್ನಳುವವರು
ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಕಳ್ಳರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಲಂಚಕೋರರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಹಣಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಹಣಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ವಿಧವೆಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ
ಕೊಡದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.”

24 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಡೆಯನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳೇ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ
ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ದ್ರವವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.
ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಶುದ್ಧಮಾಡುವೆನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
26 ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿದ್ದಂತಹ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ ನಾನು ತಿರುಗಿ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ
ಸಲಹೆಗಾರರಂತೆ ಇರುವರು. ಆಗ ನೀನು ‘ನಾ್ಯಯವಾದ ಮತು್ತ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣ’ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವೆ.”

27 ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಮಾಡುವವನು;
ಆತನು ಚೀಯೋನನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ
ಕಾಪಾಡುವನು. 28 ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಲೆಗಾರರೂ ದುಷ್ಟರೂ
ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಲ್ಲ.

29 ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಾವು ಆರಾಧಿಸಲು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಓಕ್ ಮರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶೇಷವಾದ
ಉದಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 30 ಎಲೆ
ಒಣಗಿಹೋದ ಏಲಾ ಮರಗಳಂತೆ ನೀವು ಇದಿ್ದೕರಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ
ಸಾಯುತಿ್ತರುವ ಉದಾ್ಯನವನದಂತೆ ನೀವು ಇದಿ್ದೕರಿ. 31 ಬಲಿಷ್ಠರು
ಸಣ್ಣಗಿರುವ ಒಣಮರದ ತುಂಡಿನಂತಿರುವರು. ಆ ಜನರು ಮಾಡುವ
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ಕಾಯರ್ಗಳು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಕಿಡಿಯಂತಿರುವವು.
ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು; ಆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಯಾರೂ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾರರು.

ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದೈವಸಂದೇಶ

ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ನೋಡಿದ ದಶರ್ನ.

2 ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಾಲಯದ
ಪವರ್ತವು

ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹೋನ್ನತವಾದ
ಪವರ್ತವಾಗಿರುವುದು.

3 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಸತತವಾಗಿ ತೊರೆಗಳಂತೆ
ಬರುವರು.

ಹೊರಟುಬಂದ ಆ ಜನರು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವು ಯೆಹೋವನ
ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.

ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.
ಆತನು ನಮಗೆ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು.
ನಾವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ, ಬೋಧನೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ

ಹರಡುವದು.
4 ಈಗ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿರುವನು.
ಅನೇಕ ಜನರ ತಕರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವನು.

ಆ ಜನರು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವರು;

ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರು ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವರು;
ತಮ್ಮ ಬಜಿರ್ಗಳಿಂದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ

ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.
ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಜನಾಂಗಗಳು ಯುದಾ್ಧಭಾ್ಯಸ ತರಬೇತಿಯನು್ನ

ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರೇ, ನೀವು ಯೆಹೋವನ

ಬೆಳಕನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಬೇಕು.
6 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದೆನು. ಪೂವರ್ದೇಶದ ಜನರಿಗಿರುವ ತಪು್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು
ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು
ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಆ ತಪು್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ
ಮಾರುಹೋದರು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದಲೂ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ ರಥಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 8 ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ ಜನರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. 9 ಜನರು ಕೆಟ್ಟದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ.

10 ಬಂಡೆಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಸಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಗವರ್ವು ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು; ಅಹಂಕಾರಿಗಳ
ಅಹಂಕಾರವು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿರುವನು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ
ಯೋಜಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನೂ್ನ
ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಆಗ ಆ
ಅಹಂಕಾರಿಗಳನು್ನ ಜನರು ದೊಡ್ಡಜನರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13

ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಜನರು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು
ಮರಗಳಂತಿರುವರು. ಬಾಷಾನಿನ ಮಹಾದೇವದಾರು
ಮರಗಳಂತಿರುವರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
14 ಆ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತವಾದ ಪವರ್ತಗಳಂತೆಯೂ,
ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದರೆ. 15 ಅವರು ಎತ್ತರವಾದ
ಬುರುಜುಗಳಂತೆಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಯಂತೆಯೂ
ಇರುವರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. 16 ಆ
ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ತಾಷೀರ್ಷಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಈ
ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ವಸು್ತಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
ಅಹಂಕಾರಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.

17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವರು ನೆಲದತನಕ
ಬಗಿ್ಗಹೋಗುವರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿರುವನು. 18 ಎಲಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಇಲ್ಲವಾಗುವವು. 19 ಜನರು ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ

ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೂ
ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ ಈ
ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಾಗ ಇವೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು.

20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವರು. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಜನರು
ಪೂಜಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಾವಲಿಗಳೂ, ಇಲಿಗಳೂ
ವಾಸಿಸುವ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ 21 ಜನರು ಬಿಸಾಡಿ,
ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಗೂ ಹೆದರಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು. ಯೆಹೋವನು
ಎದು್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇವೆಲಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುವವು.

22 ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡಕೂಡದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಸಾಯುವ ಮನುಷ್ಯರಷೆ್ಟೕ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ನೆನಸಬಾರದು.

ನಾನು ಹೇಳುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮನದಟು್ಟಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ: ನಮ್ಮ
ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆಧಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

ಆತನು ಅವರ ಅನ್ನಪಾನಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 2 ಆತನು
ಎಲಾ್ಲ ವೀರರನೂ್ನ ಮಹಾಸೈನಿಕರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ದೇವರು
ಎಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನೂ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ
ಇಂದ್ರಜಾಲಗಾರರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 3 ದೇವರು
ಸೇನಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
ಆತನು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಾರರನೂ್ನ ಮಾಂತಿ್ರಕರನೂ್ನ ಭವಿಷ್ಯ
ಹೇಳುವವರನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸುವನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು ಬಾಲಕರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 5 ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುವರು; ಬಾಲಕರು ಹಿರಿಯರನು್ನ ಗೌರವಿಸರು.
ಸಾಮಾನ್ಯರು ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸರು.”

6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ನಮಗೆ ನಾಯಕನಾಗು. ಈ ಅವಶೇಷಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ
ಅಧೀನವಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

7 ಆದರೆ ಆ ಸಹೋದರನು ಎದು್ದನಿಂತು, “ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಧಾನ್ಯವಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುವದು. ಯೆಹೂದವು ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ದೇವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಯದೆ. ಅವರಾಡುವ
ಮಾತುಗಳು, ಮಾಡುವ ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಣು್ಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ
ನೋಡುವವು.

9 ಜನರ ಮುಖಭಾವವೇ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತತೋರಿಸುವವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು. ಅವರು ಸೊದೋಮಿನ ಜನರಂತಿದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಯಾರು ನೋಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಂಕರವಾದದು್ದ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

10 ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯುವುದು. 11 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದೊದಗುವವು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ದುಷ್ಟಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವದು. 12 ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು. ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಳುವರು.

ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು್ಪದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡಿಸುವರು; ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ
ನಡಿಸುವರು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾಡಿದ ತೀಮಾರ್ನ
13 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು

ಎದು್ದನಿಂತಿದಾ್ದನೆ. 14 ನಾಯಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಅವರು
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ದಾಕ್ಷಾತೋಟವನು್ನ
(ಯೆಹೂದವನು್ನ) ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದಿ್ದೕರಿ; ಬಡಜನರಿಂದ ನೀವು
ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ? ಬಡಜನರ ಮುಖವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಲು
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ?” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
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16 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಚೀಯೋನಿನ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ವಯಾ್ಯರದಿಂದ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತ, ಕುಡಿನೋಟ
ಬೀರುತಾ್ತ, ಕುಲುಕಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುತಾ್ತ, ಕಾಲುಗೆಜೆ್ಜಯನು್ನ
ಝಣಝಣಿಸುತಾ್ತ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ.”

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ಅವರ ತಲೆಕೂದಲು
ಉದುರಿ ತಲೆಬೋಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. 18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
ಅವರ ಕಾಲುಸರಗಳನು್ನ, ಸೂಯರ್ಚಂದಾ್ರಕಾರದ ಕೊರಳಿನ
ಸರಗಳನು್ನ, 19 ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನು್ನ, ಕೈಬಳೆಗಳನು್ನ,
ಸೆರಗುವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ, 20 ರುಮಾಲುಗಳನು್ನ, ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯನು್ನ,
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ, ತಾಯಿತಿಗಳನು್ನ, 21 ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಮೂಗುತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. 22 ಅವರ ನಯವಾದ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ, ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳನು್ನ, ಶಾಲುಗಳನು್ನ,
ಕೈಚೀಲಗಳನು್ನ, 23 ಕೈಗನ್ನಡಿಗಳನು್ನ, ಪೋಷಾಕುಗಳನು್ನ,
ಮುಂಡಾಸಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉದ್ದವಾದ ಶಾಲುಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವು ಕೊಳೆತ
ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಅವರು ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯ ಬದಲಿಗೆ
ಹಗ್ಗ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಂದವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಬದಲು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ
ವಸ್ತ್ರಗಳಿರುವವು; ಆದರೆ ಆಗ ಅವರು ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನೆ್ನೕ
ಧರಿಸುವರು. ಈಗ ಅವರು ಮುಖಗಳಿಗೆ ಸೌಂದಯರ್ದ
ಬೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ಆದರೆ ಆಗ ಅವರ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಸುಟ್ಟಕಲೆಗಳೇ ಇರುವವು.

25 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರೆಲಾ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತರಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿಯುವರು.
26 ನಗರದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ
ರೋಧನವೂ ಶೋಕವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು್ದದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮು ಸವರ್ವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರೋಧಿಸುವಳು.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ನಾವೇ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳನು್ನ ನಾವೇ

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವೇ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗು, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ನಾವು ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ
ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಸಿ (ಯೆಹೂದವು) ಬಹಳ
ಚಂದವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು. 3 ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹೆಸರು
ಬರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುವವರು ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವರು.

4 ಚೀಯೋನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು. ಆತನು ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ
ತೀಪುರ್ನೀಡುವನು; ದಹಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು. 5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಾನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಇರುವುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುವನು.
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಆತನು ಧೂಮಮೇಘವನೂ್ನ ಇರುಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ
ಅಗಿ್ನಯ ಪ್ರಕಾಶವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. ಈ ಗುರುತುಗಳು
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರ ಸಭೆಯ
ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕಾಣುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವುದು. 6 ಈ ಹೊದಿಕೆಯು
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಂತಿರುವದು. ಅದು ಸೂಯರ್ನ ಶಾಖದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ
ಮಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಹೊದಿಕೆಯು ರಕ್ಷಿಸುವದು.

ಇಸೆ್ರೕಲು ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಟ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನನೂ್ನ ಆತನ ತೋಟವನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಗೀತೆಯೊಂದನು್ನ ಹಾಡುವೆ.
ಫಲವತಾ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವಿತು್ತ.
2 ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಗೆದು ಹಸನು ಮಾಡಿದನು;
ಅದರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟನು.

ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು
ಎದುರುನೋಡತೊಡಗಿದನು.

ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು.
3 ಆಗ ಆತನು, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೂದದ

ಜನರೇ, ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಯೋಚಿಸಿರಿ.

4 ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ನಾನು ಇನೆ್ನೕನು ಮಾಡಬೇಕಿತು್ತ.
ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಅದು ಹೊಲಸು ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟತು.
ಹೀಗೆ ಆದದೆ್ದೕಕೆ?

5 “ನಾನೀಗ ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ಏನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು
ತಿಳಿಸುವೆನು:
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮುಳಿ್ಳನ ಬೇಲಿಯನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.

ಅದರ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ
ತುಳಿದಾಟಕೆ್ಕ ಈಡುಮಾಡುವೆನು.

6 ನಾನು ಅದನು್ನ ಬೆಂಗಾಡಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಸಿಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ಲಕ್ಷಿಸರು.
ತೋಟದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಮುಳು್ಳಗಳೂ ಹಣಜಿಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವು.

ಅಲಿ್ಲ ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು.”
7 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶ.

ಯೆಹೋವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯೇ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ನರಹತ್ಯವೇ.

ಯೆಹೋವನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ದೊರಕಿದು್ದ ಗೋಳಾಟವೇ.
8 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಬೇರೆ

ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಸ್ಧಳ ಸಿಗದಂತೆ ನೀವು ಹತಿ್ತರಹತಿ್ತರವಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಇಡೀ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
9 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು. ನಾನು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದೆನು: “ಈಗ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಿವೆ,
ಆದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆಗಳು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ಈಗ ಭವ್ಯವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ
ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಬರಿದಾಗುವವು. 10 ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಎಕರೆ
ವಿಶಾಲವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ದೊರಕುವದು. ಅನೇಕ ಚೀಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯ
ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು.”

11 ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ಮದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವಿರಿ.
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಿದು್ದ ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗುವಿರಿ. 12

ನೀವು ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ ದಮ್ಮಡಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಳಲುಗಳನೂ್ನ ಬಾರಿಸುತಾ್ತ ನೃತ್ಯಮಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅನೇಕಾನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಕೇಡಾಗುವುದು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಜನರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಕೆಲವು
ಜನರು ಈಗ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಸುಖಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಲಾ್ಲ
ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ನರಳುವರು. 14 ಬಳಿಕ
ಅವರು ಸತು್ತ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು. ಪಾತಾಳವು ತನ್ನ
ಬಾಯನು್ನ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದು ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.”

15 ಆ ಜನರು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು. ಆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳು ತಮ್ಮ
ತಲೆಗಳನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವರು. 16

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯಿಂದ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತೋನ್ನತನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು. 17 ಆತನು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಜನರನು್ನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. ಆಗ
ದೇಶವು ಬರಿದಾಗುವುದು. ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಬಂದೆಡೆಗೆ
ಹೋಗುವವು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ
ಕುರಿಮರಿಗಳು ನಡೆದಾಡುವವು.

18 ಆ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಜನರು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಗಾಡಿಯನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 19 ಅವರು, “ದೇವರು ತಾನು
ಮಾಡಲಿಕಿ್ಕರುವುದನು್ನ ಬೇಗನೇ ಮಾಡಿಮುಗಿಸಲಿ. ಆಗ
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ಏನಾಗುವದೋ ನೋಡೋಣ. ಆತನ ಯೋಜನೆ ಬೇಗನೆ
ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿ. ಆಗ ಆತನ ಯೋಜನೆ ಏನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

20 ಆ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಂದೂ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೆಂದೂ
ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕೆಂದೂ ಅನು್ನತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸಿಹಿಯನು್ನ
ಕಹಿಯೆಂದೂ ಕಹಿಯನು್ನ ಸಿಹಿಯೆಂದೂ ಹೇಳುವರು. 21 ಅವರು
ತಾವು ತುಂಬಾ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದೂ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. 22 ಅವರು ಮದ್ಯವನು್ನ ಬೆರೆಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಪರಿಣಿತರು; ಮದ್ಯಸೇವನೆ ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ಹೆಸರಾದವರು. 23

ಅವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಪರಾಧಿಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು; ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೊರಕಲು ಅವರು
ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡುಗಳಾಗುವವು. ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ತರಗೆಲೆಯೂ ಹುಲೂ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನಾಶವಾಗುವರು. ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರು ಸತು್ತ ಧೂಳಾಗುವ ಬೇರಿನಂತೆ ನಾಶವಾಗುವರು.
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಹೂವಿನ ಬೂದಿಯು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ನಾಶವಾಗುವರು.

ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅವರು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಆಗ ಪವರ್ತಗಳೂ
ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವವು; ಹೆಣಗಳು ಕಸದಂತೆ ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವವು. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವನು. ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಆತನ ಕೈಗಳು
ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವವು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತರುವನು
26 ಎದು್ದ ನೋಡು! ದೂರದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ದೇವರು

ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತ ಆ ಜನರನು್ನ
ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಶತು್ರಗಳು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಅವರು ಬಹುವೇಗವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
27 ಶತು್ರಗಳು ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯು ಆಯುಧದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಅವರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ದಾರವು ಎಂದಿಗೂ
ತುಂಡಾಗುವದಿಲ್ಲ. 28 ವೈರಿಗಳ ಬಾಣಗಳು ಬಹು ಹರಿತವಾದದು್ದ.
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಣವೆಸೆಯಲು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಅವರ
ಕುದುರೆಗಳ ಪಾದಗಳು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ರಥಗಳ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಧೂಳಿನ ಮೋಡವೇ ಹಾರುವದು.

29 ಶತು್ರಗಳು ಆಭರ್ಟಿಸುವರು, ಆ ಆಭರ್ಟವು ಪಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹಗಳ ಗಜರ್ನೆಯಂತಿರುವುದು. ಶತು್ರಗಳು ಹೂಂಕರಿಸುತಾ್ತ
ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಬಿಡುವರು.
ಜನರು ಹೋರಾಡಿ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರವು
ಭೋಗರ್ರೆಯವಂತೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಜರ್ನೆಯಿರುವುದು.
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನೆಲದ ಕಡೆ ನೋಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಬರೇ
ಕತ್ತಲೆಯೇ. ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕಪಾ್ಪಗಿಯೇ
ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆ

ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಅದು್ಭತವೂ
ಉನ್ನತವೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.

ಆತನ ಉದ್ದವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
2 ಆರು ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಸೆರಾಫಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಸುತ್ತ್ತಲೂ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆ ದೇವದೂತರು ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಉಳಿದ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ
ಹಾರಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೂತನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ
ಕರೆದು, “ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಡೀ
ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲಿನ
ನಿಲುವುಗಳು ಅಲುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದವು; ಆಲಯವು ಹೊಗೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

5 ಆಗ ನಾನು ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, “ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು
ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷು್ಟ
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೂ ನಾನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು”
ಎಂದೆನು.

6 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಇತು್ತ. ಸೆರಾಫಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಇಕು್ಕಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಾರಿಬಂದನು. 7 ಆ ಸೆರಾಫಿಯನು ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡವನು್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆಗ ಆ ದೂತನು,
“ಇಗೋ, ಈ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋದವು.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಪಾಪವು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆತನು, “ನಾನು ಯಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿ? ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಯಾರು ಹೋಗುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ನಾನು, “ನಾನಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಾರು:

‘ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಆದರೆ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.’ 10 ಜನರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡು. ಜನರು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದನು್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಜನರು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ಜನರು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ,
ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ನಾನು, “ಒಡೆಯನೇ, ಎಷ್ಟರ ತನಕ ನಾನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಗರಗಳು ನಾಶವಾಗುವ ತನಕ
ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡು. ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ
ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡು. ಇಡೀ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ ಬೆಂಗಾಡಾಗುವ ತನಕ
ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಜನರು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡುವನು. ದೇಶದೊಳಗೆ ನಿಜರ್ನವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಇರುವವು. 13 ಆದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಭಾಗದಷು್ಟ ಜನರು
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು. ಇವರು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು. ಇವರು ಓಕ್
ಮರದಂತಿರುವರು. ಆ ಮರವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದರ ಬುಡವು
ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವದು. ಈ ಕಾಂಡದ ಬುಡವು ಬಹು
ವಿಶೇಷವಾದ ಬೀಜವಾಗಿರುವದು ಮತು್ತ ಅದು ಪುನಃ
ಬೆಳೆಯುವುದು.

ಅರಾಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವೈಮನಸು್ಸ

ಆಹಾಜನು ಯೋಥಾಮನ ಮಗನು. ಯೋಥಾಮನು
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು. ರೆಚೀನ್ ಎಂಬವನು ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಆಹಾಜನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ರೆಚೀನ್ ಮತು್ತ ಪೆಕಹ ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. ಆದರೆ ಆ
ನಗರವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಅವರಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ.

2 ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು, “ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯ
(ಇಸೆ್ರೕಲ್) ಒಟಾ್ಟಗಿ ಶಿಬಿರ ಹೂಡಿದಾ್ದರೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.
ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನೂ
ಅವನ ಜನರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಹಿಡಿದವರಾದರು. ಅಡವಿಯ
ಮರಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತವೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು
ತತ್ತರಿಸಿದರು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ
ಶೆಯಾರ್ ಯಾಶೂಬನೂ ಆಹಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಮೇಲಿನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗು. ಇದು ಅಗಸನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.

4 “ಆಹಾಜನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಶಾಂತನಾಗಿದು್ದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರು.
ಭಯಪಡಬೇಡ. ರೆಚೀನ್ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸುಟು್ಟಹೋದ
ಕೋಲಿನಂತಿದಾ್ದರೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ ಹೊಗೆಯಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ರೆಚೀನ್,
ಅರಾಮ್ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 5 ಅವರು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುತಂತ್ರ ನಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. 6 ಅವರು, “ನಾವು ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ. ಯೆಹೂದ
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ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ ಮತು್ತ ಟಾಬೇಲನ
ಮಗನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.”’”

7 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಅವರ ಕುತಂತ್ರವು ನಡೆಯದು. ಅದು ನೆರವೇರದು. 8 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ
ರೆಚೀನನು ಅರಸನಾಗಿರುವಷು್ಟ ಸಮಯ ಅದು ನಡೆಯದು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ (ಇಸೆ್ರೕಲ್) ಈಗ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನು್ನ
ಅರವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ಗಳೊಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಒಂದು
ದೇಶವಾಗಿರದು. 9 ಸಮಾಯರ್ವು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನು
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾಗಿರುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಜನರು
ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ ನಂಬದಿರಲಿ.”

ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್: ದೇವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ
10 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಆಹಾಜನೊಡನೆ ಮಾತನು್ನ

ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಇವೆಲಾ್ಲ
ಸತ್ಯವೆಂದು ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಗುರುತನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊ. ಆ
ಗುರುತು ಆಳವಾದ ನರಕದಿಂದ ಬಂದ ಗುರುತಾದರೂ ಸರಿಯೇ
ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದ ಗುರುತಾದರೂ ಸರಿಯೇ,
ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಆಹಾಜನು, “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಯಾವ
ಗುರುತನೂ್ನ ಕೇಳಲಾರೆ. ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದಾವೀದನ
ಮನೆತನದವರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಜನರ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 14 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವನು:
ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ

ನೀಡುವಳು.
ಆತನಿಗೆ ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು.

15 ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ

ಮೊಸರನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿನು್ನವನು.
16 ಆ ಮಗುವು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ

ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ವಯಸಾ್ಸಗುವ ಮೊದಲೇ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ದೇಶ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯರ ದೇಶ

ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು.
ನೀವೀಗ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
17 “ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟದ ಕಾಲವನು್ನ ತಂದೊಡು್ಡವನು.
ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಅಗಲಿಹೋದ
ಸಮಯದಲಾ್ಲದ ಸಂಕಟದಂತಿರುವುದು. ಆ ಸಂಕಟವು ನಿಮ್ಮ
ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಬರುವದು. ದೇವರು
ಏನು ಮಾಡುವನು? ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವನು.

18 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನೊಣಗಳನು್ನ
ಕರೆಯುವನು. ಆ ನೊಣಗಳು ಈಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲವೆ. ಯೆಹೋವನು ದುಂಬಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವನು. ಆ
ದುಂಬಿಗಳು ಈಗ ಅಶೂ್ಶರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲವೆ. ಈ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು 19 ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಳ್ಳಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಬಂಡೆಯ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನ ಬಾವಿಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಶಿಬಿರ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
20 ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದವರ ಮೂಲಕ ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಆತನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಕ್ಷೌರಿಕನ ಕತಿ್ತಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದದ ತಲೆಕೂದಲನೂ್ನ
ಕೈಕಾಲುಗಳ ಕೂದಲನೂ್ನ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿಬಿಡುವನು.

21 “ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ಹಸುವನೂ್ನ ಎರಡು
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಸಾಕಿ, 22 ಅವು ಕರೆಯುವ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರನು್ನ
ತಿನು್ನವನು; ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮೊಸರನೂ್ನ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವನು. 23 ಒಂದುಸಾವಿರ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳಿರುವ ತೋಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಒಂದುಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳಷು್ಟ
ಬೆಲೆಬಾಳುವಂಥದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ತೋಟಗಳು
ಹಣಜಿಗಳಿಂದಲೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವು.
24 ದೇಶವು ಕಾಡಾಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳೊಡನೆ
ಸಂಚರಿಸುವರು. 25 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶವು
ಹಣಜಿಯಿಂದಲೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವದು. ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ.”

ಅಶೂ್ಶರವು ಬೇಗನೇ ಬರುವದು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಲೇಖನಿಯಿಂದ
ಬರೆ: ‘ಮಹೇರ್ ಶಾಲಾಲ್ ಹಾಷ್ ಬಜ್.’” (ಇದರಥರ್:

“ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಅವಸರ, ಸೂರೆಗೆ ಆತುರ.”)
2 ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. (ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯ
ಮತು್ತ ಯೆಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್.) ನಾನು ಆ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಬರೆಯುವಾಗ ಇವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಲು, ಆಕೆ
ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಡೆದಳು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ, “‘ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮಹೇರ್ ಶಾಲಾಲ್ ಹಾಷ್ ಬಜ್’ ಎಂಬ
ಹೆಸರನಿ್ನಡು. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು ಅಪಾ್ಪ, ಅಮಾ್ಮ ಎಂದು
ಕರೆಯಲು ತೊಡಗುವ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ದಮಸ್ಕ ಮತು್ತ
ಸಮಾಯರ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದು ಅದನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. 6 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಈ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುವ
ಸಿಲೋವ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ರೆಚೀನ್
ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. 7

ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತರುವೆನು. ಅವರು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ರಭಸದ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಂತೆ ಬರುವರು.
ಅವರು ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಬರುವ ನೀರಿನಂತಿರುವರು.
8 ಆ ನೀರು ಹೊಳೆಯಿಂದಾಚೆ ಬಂದು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ
ಹರಿಯುವುದು. ಆ ನೀರು ಏರುತಾ್ತಬಂದು ಯೆಹೂದವನು್ನ
ಕುತಿ್ತಗೆಯ ತನಕ ಮುಳುಗಿಸುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವದು.

“ಇಮಾ್ಮನುವೇಲನೇ, ಈ ಜಲಪ್ರವಾಹವು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೆ
ಹಬು್ಬತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು.”

9 ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
ನೀವು ಸೋಲುವಿರಿ.

ದೂರದೇಶದವರೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ರಣರಂಗಕಿ್ಕಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ!
ನೀವು ಸೋಲುವಿರಿ.

10 ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯೆಲಾ್ಲ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞೆಕೊಡಿರಿ.
ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ!

ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ

ಮಾತನಾಡಿದನು. ನಾನು ಇತರರಂತೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನಗೆ, 12 “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
‘ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಡು ಬಗೆಯುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು. ಅದನು್ನ ನೀನು ನಂಬಬೇಡ. ಆ ಜನರು ಭಯಪಡುವ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ.

13 “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀನು
ಭಯಪಡಬೇಕು. ಆತನನೆ್ನೕ ನೀನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನೀನು
ಭಯಪಡಬೇಕಾದದು್ದ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ. 14 ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರೆ, ಆತನು ನಿನಗೆ
ಆಶ್ರಯನಾಗುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಆತನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ಆತನು ನಿನಗೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕಲಾ್ಲಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವನು. ಆತನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ ಎಡವುವ ಕಲೂ್ಲ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿರುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಲೆಯಾಗಿರುವನು.
15 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಈ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಡವಿಬೀಳುವರು. ಅವರು
ಬಿದು್ದ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವರು; ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.”

16 ಯೆಹೋವನು, “ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಮುದೆ್ರಹಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿಸು. ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಹೀಗೆ
ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿತು್ತ:
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು

ಕಾಯುತಿ್ತರುವೆನು.
ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ನಾಚಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಶಾಯ 7:7 463 ಯೆಶಾಯ 8:17
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ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡಲು ಆತನು ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

18 “ನಾನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರುತಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಚೀಯೋನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತನೆ.”

19 ಕೆಲವರು, “ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಣಿಹೇಳುವವರನೂ್ನ
ಬೇತಾಳಿಕರನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
(ಕಣಿಹೇಳುವವರು ತಾವು ಮಂತ್ರಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಲು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾಡಿ
ತಮಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತಿ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.) ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರನೆ್ನೕ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕಣಿಹೇಳುವವರೂ ಬೇತಾಳಿಕರೂ ತಾವು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸತ್ತವರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಜೀವಿಸುವವರು
ಸತ್ತವರನು್ನ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು?” 20 ನೀವು ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಪು್ಪ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಿರಿ.
ಬೇತಾಳಿಕರಿಂದ, ಕಣಿಹೇಳುವವರಿಂದ ಬರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳೇ ತಪು್ಪ
ಆಜ್ಞೆಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 21

ನೀವು ಆ ತಪಾ್ಪದ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಂಕಟವೂ ಹಸಿವೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಬಳಲುವರು. ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಿಟು್ಟ ಉಂಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ
ಅವನ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಬೈಯುವರು ಮತು್ತ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವರು. 22 ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ
ನೋಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಂಕಟಗಳೇ ಕುಗಿ್ಗಸುವ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಗಳೇ
ಕಾಣಿಸುವವು. ಆ ದುಃಖವು ಅವರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ಹೊಸ ದಿನ ಬರುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ

ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯ, ಜೋಡರ್ನಿನ ಆಚೆಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ವಾಸಿಸುವ ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ
ಮುಂದೆ ದೇವರು ಮಹಾದೇಶವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. 2 ಈಗ
ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನು್ನ
ಅವರು ನೋಡುವರು. ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಮರಣದ ಸ್ಥಳದಂತೆ
ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

3 ದೇವರೇ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆ. ನೀನು ಆ
ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅದು ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲರುವ ಸಂತಸದಂತೆಯೂ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗಳಿಸಿದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಪಾಲು ದೊರೆತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ
ಸಂತಸದಂತೆಯೂ ಇರುವುದು. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ
ಭಾರವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆ. ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲಿದ್ದ
ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆ; ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆ. ಆ
ಸಮಯವು ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ
ಸಮಯದಂತಿರುವದು.

5 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು; ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಮವಸ್ತ್ರವನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವದು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಲಾಗುವದು. 6 ವಿಶೇಷವಾದ ಗಂಡುಮಗುವು
ಜನಿಸಿದಾಗ ಇವೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವದು. ದೇವರು ನಮಗೊಬ್ಬ ವರದ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಈ ವರದ ಮಗನು ಜನರನು್ನ ನಡಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗುವನು. ಆತನ ಹೆಸರು
“ಅದು್ಭತಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕತರ್ನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ
ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಇರುವದು. 7 ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೂ ಅಧಿಕಾರವೂ
ಇರುತ್ತದೆ. ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವು
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅರಸನು ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ
ರಾಜ್ಯವಾಳುವನು. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ. ಆತನ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡಲು ಬಲವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಕಾರಣ.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು
8 ಯಾಕೋಬನ ಜನರಿಗೆ, ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು

ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ
ಆಜ್ಞೆಯು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುವುದು. 9 ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಲಿ್ಲರುವ
(ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ) ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ, ಸಮಾಯರ್ದ ನಾಯಕರೂ,
ದೇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಬಹು ಗವಿರ್ಷ್ಠರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 10 “ಈ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ನಾವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಅದನು್ನ ಬಲವಾದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟವೆವು. ಈ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಮರಗಳು
ಕಡಿದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾವು ದೇವದಾರು ಮರಗಳನು್ನ
ನೆಡುವೆವು. ಆ ದೇವದಾರು ಮರಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ
ಬಲವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.”

11 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವನು. ಯೆಹೋವನು ರೆಚೀನನ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 12 ಯೆಹೋವನು
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರನೂ್ನ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ
ಕರೆತರುವನು. ಆ ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಇನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

13 ದೇವರು ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ತಲೆಯನೂ್ನ ಬಾಲವನೂ್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವನು. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮರದ
ಕಾಂಡವನೂ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವನು. 15 ತಲೆ ಅಂದರೆ
ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖರು. ಬಾಲವೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು.

16 ಜನರಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುವ ನಾಯಕರು ಜನರನು್ನ
ತಪು್ಪದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಜನರು
ನಾಶವಾಗುವರು. 17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅನಾಥರಿಗೆ ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ದುಷ್ಟರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸುಳಾ್ಳಡುತಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಲೇ ಇರುವನು;
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

18 ದುಷ್ಟತನವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು
ಬೆಂಕಿಯು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಅನಂತರ ಬೆಂಕಿಯು ಕಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೊದೆಗಳನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಕೊನೆಗದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟು್ಟ
ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು.

19 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು. ಯಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ. 20 ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವದನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲರುವದನು್ನ ತಿನು್ನವರು; ಆದರೆ ಅವರ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರವನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. 21 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಎಫಾ್ರಯೀಮನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಮನಸೆ್ಸಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು. ಆಮೇಲೆ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಯೆಹೂದದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಿಂದಿದಾ್ದನೆ; ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಕೆಟ್ಟ ನಿಯಮವನು್ನ ಬರೆಯುವ ನಾ್ಯಯಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಆ ನಾ್ಯಯಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ
ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 2 ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ

ನಾ್ಯಯವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಡಜನರ ಹಕ್ಕನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವರು. ಜನರು ವಿಧವೆಯರಿಂದಲೂ ಅನಾಥರಿಂದಲೂ
ಹಣ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವರು.

3 ನಾ್ಯಯಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? ದೂರದೇಶದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನಾಶನವು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡುವಿರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ನಿಮ್ಮ ಧನರಾಶಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು.
4 ನೀವು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ತಲೆತಗಿ್ಗಸುವಿರಿ, ಸತ್ತಹೆಣಗಳಂತೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಶಾಯ 8:18 464 ಯೆಶಾಯ 10:4
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ಅಶೂ್ಶರದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರು ನಿಯಂತಿ್ರಸುತಾ್ತನೆ
5 ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: “ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ

ಬೆತ್ತವನು್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು. 6 ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ನಾನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆನು.
ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು.
ಅಶೂ್ಶರವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸೂರೆಮಾಡುವದು. ಇಸೆ್ರೕಲು ಅಶೂ್ಶರದವರಿಗೆ ಬೀದಿಯ
ಧೂಳಿನಂತಾಗುವದು.

7 “ಆದರೆ ನಾನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದು. ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ತಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು
ಸಾಧನವೆಂದು ಗೊತಿ್ತರದು. ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಅಶೂ್ಶರವು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 8 ಅಶೂ್ಶರವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
‘ನನ್ನ ನಾಯಕರೆಲಾ್ಲ ರಾಜರಂತಿರುತಾ್ತರೆ. 9 ಕಲೊ್ನೕ ನಗರವು
ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಹಾಗೆ ಇರುವದು. ಹಮಾತ್ ನಗರವು ಅಪರ್ದ್
ನಗರದಂತಿರುವದು. ಸಮಾಯರ್ಪಟ್ಟಣವು ದಮಸ್ಕದಂತಿರುವದು.
10 ನಾನು ಆ ದುಷ್ಟರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು, ಈಗ ನಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ
ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. 11 ನಾನು ಸಮಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅದರ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರ
ಜನರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು.’”

12 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಮಾಡಿ
ತೀರಿಸುವನು. ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವನ
ಗವರ್ವು ಅನೇಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.

13 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ
ನಾನು ಅನೇಕ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಮಹಾ ವೀರನಾಗಿರುವೆ. 14 ಒಬ್ಬನು ಹಕಿ್ಕಯ
ಗೂಡಿನಿಂದ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ನಾನು ಅವರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆನು. ಹಕಿ್ಕಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ
ಯಾವ ಭದ್ರತೆಯನೂ್ನ ಮಾಡದೆ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗುವದು,
ರೆಕೆ್ಕಯಾಡಿಸಿ, ಬಾಯಿದೆರೆದು, ಕಿಚುಗುಟಿ್ಟ ಮೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಶತು್ರವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅದು ಗೂಡಿನಲಿ್ಲರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ಮೊಟೆ್ಟಗಳು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರನು್ನ ಕೈದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ತಡೆಯುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.”

15 ಕೊಡಲಿಯು ಅದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಗರಗಸವು ಅದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಶೂ್ಶರವು ತಾನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ,
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳವನು ಎಂದು ನೆನಸುತಾ್ತನೆ. ಬೆತ್ತವು, ತನ್ನನು್ನ
ಎತಿ್ತಹಿಡಿದು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನಿಗಿಂತ ತಾನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ
ಪ್ರಮುಖನೂ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿದೆ ಇದು. 16 ತಾನು ಮಹಾದೊಡ್ಡ
ಜನವೆಂದು ಅಶೂ್ಶರವು ನೆನಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ತನ್ನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ
ಕೃಶವಾಗುತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಅಶೂ್ಶರವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಲಹೀನನಾಗುವನು. ಅಶೂ್ಶರದ
ಮಹಿಮಾಪ್ರಭಾವಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು. ಬೆಂಕಿಯು
ಸವರ್ವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ನಾಶಮಾಡುವಂತೆ ಇರುವದು. 17 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬೆಳಕು ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಾತನು ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ. ಮೊದಲು ಹಣಜಿ ಕಸಕಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಸುಡುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆತನಿರುವನು. 18 ಆಮೇಲೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕುವದು. ಕೊನೆಗೆ ಜನರನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. ದೇವರು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು. ಅಶೂ್ಶರವು ಗೆದ್ದಲುಹುಳ
ತಿಂದ ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಯಂತಿರುವದು. 19 ಆಗ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ, ಒಂದು
ಮಗು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷು್ಟ ಮರಗಳಿರುವವು.

20 ಆಗ ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವರು, ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರನು್ನ
ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ

ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 21 ಯಾಕೋಬನ
ಮನೆತನದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಅನುಸರಿಸತೊಡಗುವರು.

22 ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಬಹಳವಿರುವರು.
ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಉಳಿದು ಕತರ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ಆ
ಜನರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ
ದೇಶವು ನಾಶವಾಗುವದು. ದೇಶವು ನಾಶವಾಗುವದೆಂದು ದೇವರು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವದು.
ಅದು ದಡತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲರುವದು. 23

ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪ್್ಟ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸಿದಂತೆ ಇವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸುವನು. ಅವನ
ಬಾಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದಂತೆ ಇರುವದು.
25 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಿಟು್ಟ ತಣ್ಣಗಾಗುವದು.
ಅಶೂ್ಶರವು ಸಾಕಷು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದು ನಾನು
ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವೆನು.”

26 ಆ ಬಳಿಕ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊರಡೆಯಿಂದ
ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಓರೇಬ್
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೇಗೆ
ಸೋಲಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆತನು
ಕೋಲನೆ್ನತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರನಡಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡಿಸುವನು.

27 ಅಶೂ್ಶರವು ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವದು.
ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಹೊರುವ ಭಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವದು.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವನು್ನ ಹಾಕುವದು. ಆದರೆ ಅದು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ನಿನ್ನ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮುತಿ್ತತು
28 ಸೈನಿಕರು ಅಯಾ್ಯಥಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ; ಮಿಗೊ್ರೕನನು್ನ

ಹಾದುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಉಪಕರಣಗಳನಿ್ನಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ. 29 ಸೈನಿಕರು ಮಾಬರ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟುತಾ್ತರೆ. ಗೆಬ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು.
ಆಗ ರಾಮಾವು ಭಯಪಡುವದು. ಸೌಲನ ಗಿಬೆಯದ ಜನರು
ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವರು.

30 ಬಾತ್ಗಲಿ್ಲೕಮ್ನವರೇ, ಚೀರಾಡಿರಿ! ಲಯೆಷವೇ, ಕಿವಿಗೊಡು.
ಅನಾತೋತೇ, ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು! 31 ಮದೆ್ಮೕನಾದ ಜನರು
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಗೇಬೀಮಿನ ಜನರು ಅವಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 32

ಈ ದಿವಸ ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ತಂಗುವದು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಪವರ್ತವಾಗಿರುವ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಸೈನ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

33 ನಮ್ಮ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಆ
ದೊಡ್ಡ ಮರವನು್ನ (ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ) ಕಡಿದುಹಾಕುವದನು್ನ ನೋಡು!
ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆತನು ಮಹಾವೀರರೂ ದೊಡ್ಡಜನರೂ
ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುವನು. ಇನು್ನಮೇಲೆ ಅವರು
ಮಹಾಜನರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡರು. 34 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಅಡವಿಯನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುವನು. ಲೆಬನೋನಿನ
ಉನ್ನತ ಮರಗಳು (ಪ್ರಮುಖರು) ಉರುಳಿಬೀಳುವವು.

ಸಮಾಧಾನದ ಅರಸನು ಬರುವನು

ಇಷಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು.
ಆ ಕೊಂಬೆಯು ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದು.
2 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಆತನಲಿ್ಲದು್ದ, ಜ್ಞಾನ,

ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮತು್ತ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವದು; ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ
ಗೌರವಿಸಲು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯಿಸುವುದು. 3 ಆತನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಾ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುವನು.

ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ; ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ. 4

ಆತನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡದೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಡುವನು, ದೇಶದ ಬಡಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವನು. ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರೆ ಅದನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ
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ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕೊಲಿ್ಲಸುವನು. ನಾ್ಯಯವೇ
ಆತನಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟ, ಒಳೆ್ಳಯತನವೇ ಆತನಿಗೆ ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯಾಗಿವೆ.

6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳು ಕುರಿಮರಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ವಾಸಿಸುವವು. ಚಿರತೆಯು ಆಡಿನ
ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವದು. ಕರುಗಳು, ಪಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವು.
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗು ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದು. 7 ದನಗಳೂ
ಕರಡಿಗಳೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವು. ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹಾನಿಮಾಡದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು.
ಸಿಂಹಗಳು ದನಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವವು. ಹಾವುಗಳು ಸಹ ಜನರಿಗೆ
ಹಾನಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 8 ಮಗುವು ನಾಗರಹಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಬಳಿ
ಆಡುತಾ್ತ ಹುತ್ತದೊಳಗೆ ಕೈಹಾಕುವದು.

9 ಯಾರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಾನಿಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲನ ಜನರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು
ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅರಿತಿರುವರು. ಸಾಗರದಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿದಂತೆ
ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬುವದು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಷಯನ ವಂಶದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹುಟು್ಟವನು. ಆತನು ಒಂದು ಧ್ವಜದಂತಿರುವನು. ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ಈ ಧ್ವಜವು
ತೋರಿಸುವುದು. ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ತಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳುವರು. ಆತನಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬುವದು

11 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಎರಡನೆ ಸಾರಿ ಕೈಚಾಚಿ,
ಉಳಿದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಇವರು ಅಶೂ್ಶರ,
ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್್ಟ, ದಕ್ಷಿಣ ಈಜಿಪ್್ಟ, ಇಥಿಯೋಪ್ಯ, ಏಲಾಮ್,
ಬಾಬಿಲೋನಿಯ, ಹಮಾಥ್ ಮತು್ತ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು. 12 ದೇವರು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರುತಾಗಿ ಧ್ವಜವನೆ್ನತು್ತವನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಆ ಜನರು
ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುವನು.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವೈರಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಯೆಹೂದವು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಟು್ಟಸೇರಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎದುರಿಸುವರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ
ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಂತೆ ಈ
ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರುವವು. ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಪೂವರ್ದ ಜನರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದಗಳು ಏದೋಮನು್ನ, ಮೋವಾಬನು್ನ ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನನು್ನ
ತಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವು.

15 ಯೆಹೋವನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಮುದ್ರವನು್ನ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚುವನು. ಆತನು ನದಿಯ ನೀರಿಗೆ
ಹೊಡೆಯುವನು. ಆಗ ಅದು ಏಳು ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು.
ಆ ನದಿಗಳು ಆಳವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆರಗಳೊಂದಿಗೆ
ದಾಟಬಹುದು. 16 ಅಳಿದುಳಿದ ದೇವಜನರು ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಡಲು ಒಂದು ಮಾಗರ್ವಿರುವದು. ಅದು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಾಲದಂತಿರುವುದು.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರದ ಹಾಡು

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೀಗೆನು್ನವೆ:
“ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆ!
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸು.
2 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಯಪಡೆನು.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ

ಹಾಡುವೆನು.”
3 ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಆಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವೆ.

4 ಆಗ ನೀನು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರಿನ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ!

ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಾರಿರಿ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಮಹೋನ್ನತವೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ!” ಎಂದು

ಹೇಳುವೆ.
5 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ ಹಾಡಿರಿ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಇಡೀ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಾರಿರಿ.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿ.

6 ಚೀಯೋನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ
ಮಾಡಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಬಗೆ್ಗ ದೊರೆತ ದೈವಸಂದೇಶ:

2 “ಬೋಳುಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ.
ಜನರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ;

ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡಿರಿ;
ದಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

3 “ನಾನು ಅವರನು್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು.

ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನ
ಉತ್ತಮವಾದ ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಉತಾ್ಸಹಶಾಲಿಗಳಾದ ನನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
4 “ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
5 ಯೆಹೋವನೂ ಆ ಸೈನ್ಯವೂ ದೂರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ದಿಗಂತದ ಆಚೆಯಿಂದ ಅವರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವದಕೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು.

ಈ ಸೈನ್ಯವು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು.”
6 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಿರಿ,

ರೋಧಿಸಿರಿ. ವೈರಿಯು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. 7 ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಭಯದಿಂದ ಬಲಹೀನರಾಗುವರು. 8

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಯಪೀಡಿತರಾಗುವರು. ಯಾತನೆವೇದನೆಗಳು
ಅವರನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವವು. ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುವ
ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೋವು ಉಂಟಾಗುವದು;
ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಗಾಗುವವು. ಭಯದ
ಮುಖವು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ತೀಪುರ್
9 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು

ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವನು; ದುಷ್ಟಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. 10 ಆಕಾಶವು ಕತ್ತಲಾಗುವದು;
ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತಾ್ರದಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವು.

11 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಾನು
ಕೆಡುಕನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು. ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಅವರ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಗವರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ಕೀಳುಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 12 ಬಂಗಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪರೂಪವಾಗಿ
ದೊರಕುವದೋ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜನರು
ಉಳಿಯುವದರಿಂದ ಅವರು ನೋಡಸಿಗುವದೇ ಅಪರೂಪ.
ಅಂಥವರು ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವರು. 13 ನನ್ನ
ಕೋಪದಿಂದ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು. ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲಿಸುವೆನು.”

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಕೋಪವನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನೆರವೇರುವುದು. 14 ಆಗ
ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಬಾಬಿಲೋನು ಓಡಿಹೋಗುವದು.
ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೂ್ಕ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಓಡುವನು. 15 ಆದರೆ ಶತು್ರವು ಬಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಶತು್ರವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವನು. 16 ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು; ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು; ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜನರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸುವರು.
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17 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಮೇದ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು
ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಮುತು್ತವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಮೇದ್ಯರ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ ಸುರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. 18 ಸೈನಿಕರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಯುವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವರು. ಶಿಶುಗಳಿಗೂ
ದಯೆತೋರುವುದಿಲ್ಲ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವುದಿಲ್ಲ. 19

ಬಾಬಿಲೋನು ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳಂತೆ ನಾಶವಾಗುವದು.
ದೇವರೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡುವನು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯದು.

“ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಿಲೋನಿಯರು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಾ್ತರೆ.
20 ಆದರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾಗಿರದು.
ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ, ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸರು. ಅರಬಿ್ಬಯರು
ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹಾಕುವದಿಲ್ಲ. ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. 21 ಅಲಿ್ಲ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ವಾಸಿಸುವವು.
ಜನರು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಬೆಗಳು ಮತು್ತ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು
ವಾಸಮಾಡುವವು. ಕಾಡುಮೇಕೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಡುವವು. 22

ಕಾಡುನಾಯಿ ಮತು್ತ ತೋಳಗಳು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಭವ್ಯಭವನಗಳೊಳಗಿಂದ ಅರಚುವವು. ಬಾಬಿಲೋನ್
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. ಅದರ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ಅದರ ಪೂಣರ್ ನಾಶನಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಇನು್ನ ಹೆಚು್ಚ ಹೊತು್ತ
ಕಾಯುವದಿಲ್ಲ.”

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನ
ಮೇಲೆ ಮತೆ್ತ ಪಿ್ರೕತಿತೋರುವನು. ಯೆಹೋವನು ಮತೆ್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆರಿಸುವನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರ

ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವನು. ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ವಂಶದವರಾಗುವರು. ಅದು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶ. 2 ಆ
ಜನಾಂಗಗಳವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವರು. ಆ
ಪರಜನಾಂಗಗಳ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವರು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಆಳುವರು. 3 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸವನು್ನ ನಿವಾರಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದರಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದರು;
ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಾರುಮಾಡುವನು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಕುರಿತು ಹಾಡು
4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಹೀಗೆ

ಹಾಡುವಿರಿ:
ಅರಸನು ನಮ್ಮನಾ್ನಳುವಾಗ ಬಹಳ ಕೂ್ರರವಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.

5 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರ ಕೋಲನೂ್ನ ಅರಸನ ರಾಜದಂಡವನೂ್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು.

ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು.
6 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ

ಹೊಡೆಯಿಸಿದನು.
ಹೊಡೆಯುವದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಆ ದುಷ್ಟ ಅರಸನು ಜನರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಆಳಿದನು.
ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವದನು್ನ ಅವನು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದೆ.
ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸುತಾ್ತರೆ.

8 ನೀನು ದುಷ್ಟ ಅರಸನಾಗಿದೆ್ದ,
ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂತು.

ತುರಾಯಿ ಮರಗಳೂ
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳೂ ಹಷರ್ಗೊಂಡಿವೆ.

ಆ ಮರಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತವೆ: ಅರಸನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಡಿದುರುಳಿಸಿದನು.

ಈಗ ಅರಸನೇ ಉರುಳಿಬಿದಿ್ದದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ.

9 ನೀನು ಬರುವದರಿಂದ ಮರಣದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ನರಕವು
ಉತಾ್ಸಹಗೊಂಡಿದೆ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾತಾಳವು ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆ.
ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪಾತಾಳವು

ಮಾಡುತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

10 “ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸತ್ತ ಶರೀರವಾಗಿರುವೆ.
ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆಗಿರುವೆ”
ಎಂದು ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು.

11 ನಿನ್ನ ಜಂಬವು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯದ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರದ ಆತ್ಮವನು್ನ

ಸಾರಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ಹಾಸಿಗೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವು.

12 ನೀನು ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಇರುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
13 ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನೊ್ನಳಗೆ,
“ನಾನು ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.
ನಾನು ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ

ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಜಾಫೋನ್ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಆ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನಾನು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸಂಧಿಸುವೆನು.

14 ನಾನು ಉನ್ನತ ಮೇಘಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಏರಿ
ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ.

15 ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟೆ್ಟ.
ಮರಣಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ನೀನು ದಬ್ಬಲ್ಪಟೆ್ಟ.

16 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸುವರು.
ನೀನು ಕೇವಲ ಸತ್ತ ಹೆಣವೆಂದು ತಿಳಿದು,

“ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಾಭೀತಿಯನು್ನಂಟು
ಮಾಡಿದವನು ಇವನೋ?

17 ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೆಂಗಾಡನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದವನು ಇವನೋ?
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ

ಇದ್ದವನು ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
18 ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರಸನು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ

ಕಾಲವಾದನು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಮಾಧಿ ಇರುವದು.

19 ಆದರೆ ದುಷ್ಟ ಅರಸನಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

ಮರದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದ ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.
ಬೇರೆ ಸೈನಿಕರು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವರು.

ಈಗ ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಣದಂತೆ ಇರುವೆ.
ಸಮಾಧಿಯ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

20 ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಅರಸರು ಸತು್ತಹೋದರು.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಾರೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನೀನೇ ನಾಶಮಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನೆ್ನೕ ಸಾಯಿಸಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ನಾಶಮಾಡಿದಂತೆ ನಾಶಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡಲಾಗದು.

21 ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವರ ತಂದೆಯ ದುಷ್ಟತನಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ.

ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

ಅವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಲಾರರು.

22 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು
ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವೆನು. ನಾನು
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮರಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು”
ಯೆಹೋವನೇ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
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23 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ
ಪಾ್ರಣಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು. ಆ ಸ್ಥಳವು
ಜವುಗು ನೆಲವಾಗಿರುವುದು. ‘ನಾಶನವೆಂಬ ಪೊರಕೆಯಿಂದ’ ಅದನು್ನ
ಗುಡಿಸುವೆನು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು
24 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು
ಯೋಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ
ರಾಜನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜನ
ಮೇಲೆ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದಾಡುವೆನು. ಆ ರಾಜನು ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ನೊಗವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆ ನೊಗವು ಯೆಹೂದದ ಹೆಗಲಿನಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವದು. 26 ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.”

27 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತಡೆಯಲು
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಆತನು
ಕೈಮೇಲೆತಿ್ತದಾಗ ಯಾರೂ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲಾರರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಕುರಿತು ದೈವಸಂದೇಶ
28 ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ಸತ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದುಃಖದ

ಸಂದೇಶವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು:
29 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ ಅರಸನು ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ

ನೀನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವನ ರಾಜ್ಯಭಾರವು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು
ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅರಸನ ಮಗನು ರಾಜ್ಯವಾಳುವನು. ಒಂದು
ಹಾವು ಇನೊ್ನಂದು ಭಯಂಕರ ಹಾವನು್ನ ಹೆರುವಂತೆ ಅದು
ಇರುವದು. ಈ ಹೊಸ ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತು್ತ
ಅಪಾಯಕರವಾದ ಹಾವಾಗುವನು. 30 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಡಜನರು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊಟಮಾಡುವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವರು. ನನ್ನ ಬಡಜನರು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿ
ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರು ಹಸಿವೆಯಿಂದ
ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರು.

31 ಮಹಾದಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ!
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿರುವ ಜನರೇ, ಕೂಗಾಡಿರಿ!

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋಗುವದು.

ಇಗೋ, ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಧೂಳು ಏಳುತಿ್ತದೆ.
ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ವೀರರು.

32 ಆ ಸೈನ್ಯದವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಆ ಸಂದೇಶವು ಏನಿರಬಹುದು?
“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಬಡಜನರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂಬುದೇ

ಆ ಸಂದೇಶ.

ಮೋವಾಬಿನ ಕುರಿತು ದೈವಸಂದೇಶ

ಇದು ಮೋವಾಬನು್ನ ಕುರಿತ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ:
ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಮೋವಾಬಿನ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ

ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸೈನ್ಯವು ಸೂರೆ ಮಾಡಿತು.
ಆ ರಾತಿ್ರ ನಗರವು ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಸೈನ್ಯವು ಮೋವಾಬಿನ ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡಿತು.

ಆ ರಾತಿ್ರ ಪಟ್ಟಣವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
2 ಅರಸನ ಪರಿವಾರದವರು ಮತು್ತ ದೀಬೋನಿನ ಜನರು

ಪೂಜಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದುಃಖಿಸಲು ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಮೇದೆಬದವರಿಗಾಗಿ

ರೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡಗಳನೂ್ನ ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿ ತಮ್ಮ

ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ.
3 ಮೋವಾಬಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಯ

ಮೇಲೂ ಬೀದಿಗಳಲೂ್ಲ
ಜನರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ.

4 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆಯಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಯಹಜ್ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಅವರ ರೋಧನವು
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೈನಿಕರೂ ಭಯಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

5 ಮೋವಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಮರುಗುತಿ್ತದೆ.
ಜನರು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓಡಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಹುದೂರವಿರುವ ಚೋಯರಿಗೆ ಓಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಎಗ್ಲತ್ ಶೆಲಿಶೀಯಕೂ್ಕ ಓಡುತಾ್ತರೆ.

ಪವರ್ತಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಲೂಹೀಥ್ ಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಜನರು ಅಳುತಾ್ತ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.

ಹೊರೊನಯಿಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತಾ್ತ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

6 ಆದರೆ ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳವು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಹಸಿಹುಲು್ಲಗಳೆಲಾ್ಲ ಬಾಡಿವೆ;
ಸಸಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತಿ್ತವೆ;
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಹಸಿರು ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.

7 ಆದಕಾರಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಮೋವಾಬನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಪೊಪಾ್ಲರ್
ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗಡಿದಾಟುವರು.

8 ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅಳುವ ಸದು್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಗ್ಲಯಿಮಿನಲೂ್ಲ ಜನರು ಅಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಬೆಯೇರ್ ಏಲೀಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಜನರು ರೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ.

9 ದೀಮೋನಿನ ನೀರು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದೆ.
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ದೀಮೋನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕೇಡುಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡುವೆನು.
ಮೋವಾಬಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ

ಪಾರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಾಯಿಸಲು ನಾನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನೀವು ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ನೀವು ಸೇಲದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಮೂಲಕ ಚೀಯೋನ್ ಕುಮಾತೆರ್ಯ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.
2 ಮೋವಾಬಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.
ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ

ಓಡುವರು.
ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಮರಿಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.

3 ಅವರು, “ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ!
ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ!

ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ.
ನಮ್ಮನು್ನ ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನ ಶಾಖದಿಂದ ನೆರಳು

ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿರಿ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಿರಿ,
ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ.

4 ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಮೋವಾಬಿನ ಆ
ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲಿ.
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡಿರಿ” ಎಂದು

ಹೇಳುವರು.
ದರೋಡೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುವದು.
ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವರು.

ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
5 ಆಗ ಹೊಸ ಅರಸನು ಬರುವನು.
ಆತನು ನಾ್ಯಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ದಾವೀದನ ವಂಶದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನೂ ಪಿ್ರೕತಿದಯೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ
ಆಗಿರುವನು.

ಆತನ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನಾ್ಯಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿರುವದು.
6 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವರೂ
ಜಂಬದವರೂ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ಇವರು ಹಿಂಸಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಬಡಾಯಿ ಕೊಚು್ಚವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬಡಾಯಿ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಷೆ್ಟೕ.

7 ಆ ಜಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರದೇಶ
ಸಂಕಟಕೊ್ಕಳಗಾಗುವದು.

ಮೋವಾಬಿನ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಅಳುವರು.
ಜನರು ತಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದೆ್ದಲಾ್ಲ ಬೇಕು ಎನು್ನತಾ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು.
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ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನಲಿ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ ತಿಂಡಿ
ಪದಾಥರ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅನು್ನವರು.

8 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ತೋಟಗಳು ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಮದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳು
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಫಲಿಸಲಾರದ ಕಾರಣ ಜನರು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವರು.
ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಯೆಜೆ್ಜೕರಿನಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಮತು್ತ

ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು.
9 ದಾ್ರಕ್ಷಾಫಲವು ನಾಶವಾಗಿರುವದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಯೆಜೆ್ಜೕರ್ ಮತು್ತ ಸಿಬ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅಳುವೆನು.

ಸುಗಿ್ಗ ಇಲ್ಲದಿರುವದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆಯಾಲೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ

ಅಳುವೆನು.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಹಣು್ಣಗಳಿರದು;
ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯೂ ಇರದು.

10 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಗಾಯನವಾಗಲಿ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯಾಗಲಿ
ಇರದು.

ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂತಸಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಹಣು್ಣಗಳು ರಸ ತೆಗೆಯಲು ಪಕ್ವವಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುತ್ತವೆ.

11 ನಾನು ಮೋವಾಬಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಕೀರ್ಹೆರೆಸಿಗಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಈ ನಗರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.

12 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರು.
ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಸಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಮೋವಾಬಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ

ಇವುಗಳನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಇನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಕೂಲಿಗಾರನು
ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರು
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ವಸು್ತಗಳು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಮಂದಿ ಉಳಿಯರು.”

ಅರಾಮ್ಯರ ಕುರಿತು ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಇದು ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ದಮಸ್ಕವು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ

ಅದು ನಾಶವಾಗುವದು.
ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವವು.

2 ಅರೋಯೇರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ನಗರಗಳನು್ನ ಜನರು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.

ಆ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕುರಿಮಂದೆಗಳು ತಿರುಗಾಡುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಯಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

3 ಕೋಟೆಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ನಾಶವಾಗುವವು.

ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಾರ್ರವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆದಂತೆಯೇ ಅರಾಮ್ಯರಿಗೂ ಆಗುವದು.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಸಿಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು”

ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬಿನ ಸಂಪತೆ್ತಲಾ್ಲ

ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುವದು.
ಯಾಕೋಬನು ರೋಗಗ್ರಸ್ಥನಾದವನಂತೆ ಬಲಹೀನನಾಗಿಯೂ

ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
5 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯೀಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯದ

ಸುಗಿ್ಗಯಂತಿರುವದು. ಕೆಲಸಗಾರರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ದ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವರು.

6 “ಆ ಸಮಯವು ಆಲೀವ್ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಜನರು
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇರುವುದು. ಆಲೀವ್ ಮರಗಳಿಂದ ಜನರು
ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳು ಮರಗಳ
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು. ಎತ್ತರದ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲೆ್ಕೖದು
ಕಾಯಿಗಳು ಉಳಿಯುವವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ನಗರಗಳ
ಸಿ್ಥತಿಯೂ ಇರುವುದು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳು.

7 ಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಮಾರ್ಣಿಕನಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ
ನೋಡುತ್ತವೆ. 8 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ, ತಾವು ಮಾಡಿದ ಬಲಿಪೀಠಗಳಿಗೆ,
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗುವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ
ಅಡವಿಗಳಂತೆಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಇರುವವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇಶದೊಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು.
ಮುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶವು ಮತೆ್ತ ನಿಜರ್ನವಾಗುವದು. 10

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಹೀಗೆ ಆಗುವದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ದೂರದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ
ತಂದಿರಿ. ಅದನು್ನ ನೀವು ನೆಟ್ಟರೂ ಅವು ಚಿಗುರುವದಿಲ್ಲ. 11 ಒಂದು
ದಿವಸ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದು ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ.
ಮರುದಿವಸ ಅದು ಚಿಗುರುವದು. ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳೆಲಾ್ಲ ರೋಗದಿಂದ
ಸತು್ತಹೋಗಿರುವವು.

12 ಇಗೋ! ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ
ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ರೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆ ಶಬ್ದವು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳು ದಡಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತಿದೆ.
13 ದೇವರು ಗದರಿಸಿದಾಗ
ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಆ ಜನರು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವರು;
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬಹುದೂರಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಬೇರಿಲ್ಲದ

ಹಣಜಿಗಳಂತಿರುವರು.
14 ಆ ರಾತಿ್ರ ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು.
ಬೆಳಗಾಗುವದರೊಳಗೆ ಏನೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರೂ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗದು.

ಇಥಿಯೋಪ್ಯಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸಿರಿ. ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯವು ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಝೇಂಕಾರವನು್ನ ನೀವು

ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಆ ದೇಶದವರು ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಕಳುಹಿಸುವರು.
ವೇಗವುಳ್ಳ ದೂತರೇ, ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಉನ್ನತರಾದ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಜನರಿಗೆ

ಭಯಪಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯ ಜನಾಂಗ.
ಅವರ ಜನಾಂಗವು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಅವರ ದೇಶವು ನದಿಯ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವದನು್ನ

ನೋಡುವರು.
3 ಪವರ್ತದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಧ್ವಜವೇರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ

ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಜನರು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವರು.

ಲೋಕದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಆ ಉನ್ನತ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ
ಜನರಿಗೆ

ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯು ಮೊಳಗುವುದು
ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಬೇಸಿಗೆಯ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಜನರು ವಿಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವರು. ಅದು
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲವಾಗಿರುವದು; ಮಳೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ
ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವದು. 5 ಆಗ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು
ಘಟನೆಯು ನಡೆಯುವದು. ಅದು ಪುಷ್ಪಗಳು ಅರಳುವ ಕಾಲದ
ನಂತರ ನಡೆಯುವದು. ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳು ಚಿಗುರುತಾ್ತ
ಬೆಳೆಯುವವು. ಆದರೆ ಅವು ಫಲಕೊಡುವದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದಹಾಕುವರು. ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿ ವೈರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ದೂರ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವರು. 6

ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡವಿಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಬೆಟ್ಟದಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೂ ತಿನ್ನಲು
ಬಿಡುವರು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ
ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ; ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತವೆ.”

7 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಯು ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಕಾಣಿಕೆಯು
ಉನ್ನತವಾಗಿರುವ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಜನರಿಂದ ಬರುವದು. ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳ ಜನರು ಈ ಉನ್ನತವಾದ ಈ ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೆದರುವರು.
ಅವರು ಬಲಾಢ್ಯ ಜನಾಂಗವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಜನಾಂಗವು ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ದೇಶವು ನದಿಯ
ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಚೀಯೋನ್
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರುವರು.

ಯೆಶಾಯ 16:8 469 ಯೆಶಾಯ 18:7



19

20

21

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ:
ಯೆಹೋವನು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವ ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವವು. ಈಜಿಪು್ಟ
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಧೈಯರ್ ಮೇಣದಂತೆ
ಕರಗಿಹೋಗುವದು.

2 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಳಜಗಳವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ
ಜಗಳವಾಡುವರು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುವರು.
ನಗರವು ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವದು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು
ಇನೊ್ನಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವದು. 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾಗುವದು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಪಂಡಿತರ ಬಳಿಗೂ ಓಡಿ ತಾವು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ ಬೇತಾಳಿಕರನೂ್ನ ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರ
ಯಾವ ಸಲಹೆಗಳೂ ಪ್ರಯೋಜನಕೆ್ಕ ಬರುವದಿಲ್ಲ.” 4 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕಠಿಣನಾದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಬಲಿಷ್ಠ
ಒಡೆಯನು ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು.”

5 ನೈಲ್ ನದಿಯು ಬತಿ್ತಹೋಗುವದು. ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು
ಇಲ್ಲವಾಗುವದು. 6 ಎಲಾ್ಲ ನದಿಗಳಿಂದ ದುವಾರ್ಸನೆ ಹೊರಡುವದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕಾಲಿವೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗುತ್ತವೆ; ಜಲಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ
ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ. 7 ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳೆಲಾ್ಲ
ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಿಹೋಗುವವು. ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳೂ ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.

8 ಬೆಸ್ತರೂ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರೂ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರು
ಬತಿ್ತಹೋದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ಅಳುವರು. ಅವರು
ಜೀವನೋಪಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಆಧಾರ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 9 ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವವರು ದುಃಖಿಸುವರು.
ನದಿ ಬತಿ್ತಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಾರಿನ ಗಿಡಗಳು
ಬೆಳೆಯದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ನೇಯಲು ನಾರು
ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 10 ನೀರನು್ನ ಉಳಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟು್ಟವ ಜನರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನದಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಚೋಯನಿನ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖರು ಮೂಖರ್ರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಫರೋಹನ “ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸಲಹೆಗಾರರು” ತಪು್ಪ ಸಲಹೆ
ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಾವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದೂ
ರಾಜವಂಶದವರೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ತಾವು
ನೆನಸುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತರಲ್ಲ. 12 ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನಿನ್ನ
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ? ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು.

13 ಚೋಯನಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮೋಸಹೋದರು. ನೋಫಿನ
ಪ್ರಮುಖರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಕರು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ತಪು್ಪದಾರಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. 14 ಯೆಹೋವನು ಆ
ನಾಯಕರನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ತಪಾ್ಪದ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಾಯರ್ವೂ ತಪಾ್ಪದದೆ್ದೕ. ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದವರಂತೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಹೊರಳಾಡುತಾ್ತರೆ. 15 ಆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಏನೂ
ಮಾಡಲಾಗದು. (ಈ ನಾಯಕರುಗಳು “ತಲೆಯೂ ಬಾಲವೂ”
ಆಗಿದಾ್ದರೆ; “ಮರದ ಕೊಂಬೆಯೂ ಕಾಂಡವೂ” ಆಗಿದಾ್ದರೆ.)

16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ
ಹೆಂಗಸರಂತಿರುವರು. ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ
ಕೈಯನೆ್ನತು್ತವನು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಹೋಗುವರು. 17

ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವವರೂ
ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೆಹೂದದ
ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಯಪಡುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಯಂಕರ
ಘಟನೆಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುವ ಐದು
ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುವವು. ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಹೆಸರು “ನಾಶನದ ನಗರ.” ಆ
ಜನರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸುವರು.

19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇರುವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ ಇರುವದು. 20 ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತವನು್ನ ನಡಿಸುತಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ

ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಜನರು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೆ ಆತನು ಸಹಾಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲೂ ಕಾಪಾಡಲೂ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಶೋಷಿತರಾದವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು.

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಅನೇಕ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ
ಸಲಿ್ಲಸುವರು. 22 ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಆಗ ಅವರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು.

23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದವರೆಗೆ ಹೆದಾ್ದರಿ
ಇರುವುದು. ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಅಶೂ್ಶರದವರೊಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು. 24 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಅಶೂ್ಶರ ಮತು್ತ ಈಜಿಪು್ಟ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಯಂತಿ್ರಸುವರು. ಇದು ದೇಶಕೆ್ಕ
ಆಶೀವಾರ್ದದಾಯಕವಾಗಿರುವದು. 25 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆತನು,
“ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನು ನನ್ನವನು; ಅಶೂ್ಶರವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು” ಎನು್ನವನು.

ಅಶೂ್ಶರವು ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಇಥಿಯೋಪ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವದು

ಸಗೋರ್ನ್ ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ತತಾರ್ನನು್ನ ಅಷೊ್ಡೕದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತತಾರ್ನ್ ಎಂಬವನು ಅಷೊ್ಡೕದ್

ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾತನಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು. ನಿನ್ನ
ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಾಗ ಯೆಶಾಯನು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದನು. ಯೆಶಾಯನು
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಬಟೆ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಡಾ್ಡಡಿದನು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಯೆಶಾಯನು ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ
ನಡೆದಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಇಥಿಯೋಪ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರುತಾಗಿದೆ.
4 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಈಜಿಪ್ಟನೂ್ನ ಇಥಿಯೋಪ್ಯವನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸುವನು. ಅಶೂ್ಶರವು ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕೊಂಡುಹೋಗುವದು. ವೃದ್ಧರೂ ಬಾಲಕರೂ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವರು. ಅವರು
ಪೂಣರ್ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ನಾಚಿಕೆಗೆ
ತುತಾ್ತಗುವರು. 5 ಜನರು ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ನೋಡುವರು. ಅವರು ಕಂಗೆಟು್ಟ ಹೋಗುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿದವರು ಈಗ ನಾಚಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು”
ಎನು್ನವನು.

6 ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು: “ಆ
ದೇಶದವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರೆಂದು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಿದೆವು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ
ನಾವು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ
ದೇಶದವರು ಸೋತು ಹೋಗಿ ವೈರಿವಶವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನಾವು
ಪಾರಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?”

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ಸಮುದ್ರದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ:
ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ

ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ
ಭಯಂಕರ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬನು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬರುವನು.

2 ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಯನು್ನ ನಾನು
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಏಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಧನೈಶ್ವಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಏಲಾಮೇ, ಹೋಗಿ ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡು.
ಮೇದ್ಯವೇ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸು.
ಆ ನಗರದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಾನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವೆನು.

3 ನಾನು ಆ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಭಯಪೀಡಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ನೋಯುತಿ್ತದೆ. ಆ ನೋವು
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿದೆ.
ನಾನು ಕೇಳುವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಿವೆ;
ನಾನು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನಡುಗಿಸುತಿ್ತವೆ.

4 ನಾನು ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆನಂದದ ರಾತಿ್ರಯು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ.

5 ಜನರಾದರೋ, “ಊಟ ಬಡಿಸಿರಿ!
ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿಯೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು, “ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಇರಿಸಿರಿ,
ಸೇನಾಪತಿಗಳೇ ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನಯಗೊಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
6 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, “ಹೋಗಿ ಈ ನಗರವನು್ನ ಕಾಯಲು

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿ. ಅವನು ಏನೂ ನೋಡಿದರೂ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 7 ಅವನು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ
ಸೈನಿಕರನೊ್ನೕ, ಕತೆ್ತಗಳನೊ್ನೕ, ಒಂಟೆಗಳನೊ್ನೕ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಲಿಸಬೇಕು.”

8 ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಕಾವಲುಗಾರನು,
“ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಾನು ಹಗಲಿರುಳು
ಕಾವಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಾವಲು ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;

9 ನೋಡು, ಅವರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅಶ್ವದಳಗಳು
ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೂತನು,
“ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು.
ಬಾಬಿಲೋನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಅದರ ದೇವ ದೇವತೆಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲಾ್ಲ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ನನ್ನ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಈಡಾದ ಜನರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ದೇವರೂ

ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಕಣದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವು ನುಚು್ಚನೂರಾಗುವಂತೆ ನೀವು
ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವಿರಿ.

ಎದೋಮಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
11 ದೂಮದ ಕುರಿತು ದುಃಖದ ದೈವೋಕಿ್ತ:

ಸೇಯಿರ್ನಿಂದ ಎದೋಮನು್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು,
“ಕಾವಲುಗಾರನೇ, ರಾತಿ್ರ ಮುಗಿಯಲು ಎಷು್ಟ ಸಮಯ ಉಂಟು?
ರಾತಿ್ರಗೆ ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಉಂಟು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಕಾವಲುಗಾರ,
“ಮುಂಜಾನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾತಿ್ರ ತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ನೀನೇನಾದರೋ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಅರೇಬಿಯಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
13 ಅರೇಬಿಯದ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ:

ದೇದಾನಿನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಅರೇಬಿಯ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರ ತಂಗಿದರು.

14 ಬಾಯಾರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರು
ಕೊಟ್ಟರು.

ತೇಮದ ಕೆಲವರು ಹಸಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು.
15 ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಸಾಯಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ
ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದವರು.

ಅವರು ಘೋರ ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಬಂದವರು.
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂಭವಿಸುವವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿಗಾರನು ತನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ ಕೇದಾರಿನ ಘನತೆಯೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವದು. 17

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ಕೇದಾರಿನ
ವೀರರೊಳಗಿಂದ ಉಳಿಯುವರು.” ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದುಃಖದ
ಸಂದೇಶ:
ಜನಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಏನಾಯಿತು?

ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಡಗಿರುತಿ್ತೕರಿ?
2 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ನಗರವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ

ಕೂಡಿತು್ತ.
ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವೂ ಜನರ ಸಂತಸದ ಧ್ವನಿಯೂ ತುಂಬಿತು್ತ.

ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು.
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಸತ್ತದು್ದ ಖಡ್ಗದಿಂದಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಾಯದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

3 ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಪಲಾಯನಗೈದರು.
ಆದರೆ ಅವರೆಲಾ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಹು ದೂರಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಓಡಿದರು.

ಆದರೆ ಅವರೆಲಾ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ

ನೋಡಬೇಡಿ!
ನನ್ನನು್ನ ಅಳಲು ಬಿಡಿರಿ!

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೂಡಲೇ
ಸಂತೈಸಬೇಡಿರಿ.”

5 ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಆರಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಇರುವದು. ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರ
ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಗರದ
ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಚೀರಾಡುವರು. 6

ಏಲಾಮಿನ ಅಶ್ವಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವರು. ಕೀರ್ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಗುರಾಣಿಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಮಾಡುವರು. 7 ಸೈನ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ
ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವರು.
ಕಣಿವೆಯು ರಥಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅಶ್ವದಳದವರನು್ನ
ದಾ್ವರದ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗುವದು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಾವು ಕಾಡಿನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡುವರು.
ಯೆಹೂದವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಶತು್ರಗಳು
ಕೆಡವಿಹಾಕುವರು.

9 ದಾವೀದ ನಗರದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಿರುಕುಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು. ಆ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರೊಳಗಿರುವ ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆ ಮನೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಿರುಕು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವದು.
ಎರಡು ಸಾಲು ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಾಲುವೆಯ
ಮೂಲಕ ನೀರನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಿರಿ.

ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಮಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ
ದೇವರನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ, ಅವರ
ಸತು್ತಹೋದ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ರೋಧಿಸಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸುವರು. 13 ಇಗೋ, ಈಗ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ:
“ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ, ನಾವು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ,
ಊಟಮಾಡಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯೋಣ,
ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ

ನಾವು ಸಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
14 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ

ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದೆನು: “ನೀವು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತ್ವವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವ
ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತನ ನುಡಿಗಳು.

ಶೆಬ್ನಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು,

“ಸೇವಕನಾದ ಶೆಬ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವನು ಅರಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 16 ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ‘ನೀನಿಲಿ್ಲ ಏನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರುವಿಯಾ? ಇಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಯಾಕೆ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ? ಎಂದು ಕೇಳು.’” ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಶಾಯನು, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಎತ್ತರವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಸಮಾಧಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಬಂಡೆಯನು್ನ ಕೊರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

17 “ಮನುಷ್ಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಉರುಳಿಸಿ ಬಹುದೂರಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಬೇರೊಂದು ದೇಶದ ತೆರೆದ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀನು ಸಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ರಥಗಳಲಿ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ ಆ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೊಸ
ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ರಥಗಳಿವೆ. ಅವನ
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ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಥಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಇಲಿ್ಲ ನೀನಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಹುದೆ್ದಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಹುದೆ್ದಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ನಾನು ಕರೆಯುವೆನು. 21 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹುದೆ್ದಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಆ
ಸೇವಕನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೂ
ತಂದೆಯಂತಿರುವನು.

22 “ದಾವೀದನ ಮನೆಯ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ಅವನ
ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು. ಅವನು ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದರೆ ಅದು ತೆರೆದೇ
ಇರುವದು. ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಾರರು. ಅವನು ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದರೆ ಅದು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರುವದು. ಅದನು್ನ ತೆರೆಯಲು
ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 23 ಒಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮೊಳೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ನಾನು
ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಗೌರವಪೀಠದಂತಿರುವನು. 24 ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೂಗುಹಾಕುವರು.
ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ ತೂಗುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಪಾತೆ್ರಗಳಂತೆಯೂ ನೀರಿನ
ದೊಡ್ಡ ಸೀಸೆಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವರು.”

25 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಲಗೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಮೊಳೆಯು
(ಶೆಬ್ನ) ಬಲಹೀನವಾಗಿ ತುಂಡಾಗುವದು. ಆ ಮೊಳೆಯು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ
ನಾಶವಾಗುವದು. ಆಗ ಆ ಮೊಳೆಗೆ ತೂಗುಹಾಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವದು. ಆಗ ನಾನು ಈ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಅವುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.”

ಲೆಬನೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

ತೂರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ:
“ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ರೇವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.”

ಕಿತಿ್ತಮಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಈ ವಾತೆರ್ಯು ತಲುಪಿತು.
2 ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನೀವು ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿದು್ದ

ದುಃಖಿಸಿರಿ.
ತೂರು “ಚೀದೋನಿನ ವಾ್ಯಪಾರಿ” ಆಗಿತು್ತ. ಆ ನಗರವು

ವತರ್ಕರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಕಳುಹಿಸಿತು.
ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು.

3 ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಧಾನ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ತೂರಿನ ಜನರು ನೈಲ್ ನದಿಯ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು

ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರುವರು.
4 ಚೀದೋನೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವೂ ಸಮುದ್ರದ ಕೋಟೆಯೂ

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ.”

5 ತೂರಿನ ವಿಷಯವಾದ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದು.

ಆ ವತರ್ಮಾನವು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವದು.
6 ಹಡಗುಗಳೇ, ನೀವು ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ!
ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಾದ ನೀವು ದುಃಖಿಸಬೇಕು!

7 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತೂರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿದಿರಿ.
ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೇ ಆ ನಗರವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುತಿ್ತತು್ತ.
ಆ ನಗರದ ಜನರು ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು.

8 ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಯ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗೌರವವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ತೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರಾರು?

9 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ.
ಅದು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗದಂತೆ ಆತನೇ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನರನು್ನ

ಅವಮಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
10 ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗಿನವರೇ, ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ.
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸಣ್ಣ ನದಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ದಾಟಿರಿ.
ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾರರು.

11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಕಾನಾನಿಗೆ ತೂರಿನ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.

12 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಚೀದೋನ್
ಕುಮಾರಿಯೇ, ನೀನು ನಾಶವಾಗುವೆ;

ಎಂದಿಗೂ ನೀನು ಹಷಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.
ತೂರಿನ ಜನರು, ‘ನಮಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ನವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ’

ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಸೈಪ್ರಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ

ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಸ್ಥಳ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.”
13 ಆಗ ತೂರಿನ ಜನರು ಹೀಗೆನು್ನವರು: “ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು

ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವರು.” ಆದರೆ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನು್ನ
ನೋಡಿ.

ಬಾಬಿಲೋನ್ ಈಗ ದೇಶವಲ್ಲ.
ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಅಶೂ್ಶರವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ

ಕಾವಲು ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸುಂದರ ಮನೆಗಳಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲವನು್ನ

ದೋಚಿರುತಾ್ತರೆ.
ಅಶೂ್ಶರ ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದೆ.
ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಅವಶೇಷವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
14 ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳವರೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದ ರೇವು ನಾಶವಾಗಿದೆ.
15 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ತೂರಿನ

ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಆಳುವ ಕಾಲ. ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ತೂರ್ ಈ ಹಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ
ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿರುವದು:

16 “ಪುರುಷರು ಮರೆತಿರುವ ವೇಶೆ್ಯಯೇ,
ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ

ಹಾಡನು್ನ ನುಡಿಸು,
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹಾಡು.
ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ.”
17 ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿನ ಕುರಿತು

ಮತೆ್ತ ಆಲೋಚಿಸಿ ತೀಮಾರ್ನಿಸುವನು. ತೂರಿನಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಾರವು
ಮತೆ್ತ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವದು. ಅದು ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿದೆ. 18 ಆದರೆ ಆಕೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ತೂರ್ ತನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರದಲಿ್ಲ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಲಾಭವನು್ನ ಮೀಸಲಾಗಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ಊಟಮಾಡುವರು,
ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು

ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವನು. ಜನರನು್ನ ಅತಿದೂರಕೆ್ಕ

ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೂ
ಯಾಜಕವಗರ್ದವರಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರದು. ಸೇವಕರಿಗೂ ಅವರ
ಯಜಮಾನರಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರದು. ದಾಸಿಯರಿಗೂ ಅವರ
ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರದು. ಮಾರುವವರಿಗೂ
ಕೊಳು್ಳವವರಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರದು. ಸಾಲಕೊಡುವವರಿಗೂ ಸಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರದು. ಬಡಿ್ಡಹಾಕುವವನಿಗೂ
ಬಡಿ್ಡಕೊಡುವವನಿಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರದು. 3 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡುವರು. ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿರುವದರಿಂದ
ನೆರವೇರುವದು. 4 ದೇಶವು ನಿಜರ್ನವಾಗಿ ಶೋಕಿಸುವದು. ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಜರ್ನವಾಗಿ ಬಲಹೀನವಾಗುವದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರೂ ಬಲಹೀನರಾಗುವರು.

5 ದೇಶದ ಜನರು ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು
ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸುಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜನರು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು. 6 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. ಜನರು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವರು.

7 ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳು ಸಾಯುತ್ತಲಿವೆ. ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಹಷರ್ಭರಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಜನರು ದುಃಖದಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ. 8 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸಂತಸದ ಗದ್ದಲವು
ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ. ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯದ
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ಮತು್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳ ಶಬ್ದವು ನಿಂತಿದೆ. 9 ಜನರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಕುಡಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಡಿಯುವ
ಮದ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿದೆ.

10 ಈ ನಗರಕೆ್ಕ “ಪೂಣರ್ ಗಲಿಬಿಲಿ” ಎಂಬುದೇ ತಕ್ಕ ಹೆಸರು.
ನಗರವು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಜನರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಕಾ್ಕಗದು.
ಕದಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 11 ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ಈಗಲೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷವೇ
ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಹಷರ್ವು ಬಹುದೂರ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 12 ನಗರಕೆ್ಕ
ನಾಶನವು ಕಾದಿದೆ; ಪುರದಾ್ವರವು ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗಿದೆ.

13 ಕೊಯು್ಯವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವರು.

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಗಳು ಮರದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವವು.
ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇಶವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವದು.
14 ಉಳಿದ ಜನರು ಚೀರಾಡುವರು.
ಅದು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರದ ಶಬ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಜೋರಾಗಿ

ಕೇಳಿಸುವದು.
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.

15 ಆ ಜನರು, “ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ!

ದೂರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ”

ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
16 ದೇವರ ಸು್ತತಿಯನು್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಈ ಸು್ತತಿಹಾಡುಗಳು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವವು.

ಆದರೆ ನಾನು, “ಸಾಕು, ನನಗೆ ಸಾಕು.
ನಾನು ನೋಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ.
ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ

ಹಾನಿಮಾಡುವರು.”
17 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯವು ಕಾದಿದೆ ಎಂದು

ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ.
ಅವರಿಗೆ ಭಯ, ಉರುಲು, ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾದಿವೆ.

18 ಜನರು ಅಪಾಯದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ಥರಾಗುವರು.
ಕೆಲವರು ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವರು,
ಆದರೆ ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು ಉರುಲಿನೊಳಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಾಹದ ದಾ್ವರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು.
ಪ್ರವಾಹವು ತುಂಬುವದು; ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು

ಕದಲುವವು.
19 ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುವವು.
ಭೂಮಿಯು ಸೀಳಿಹೋಗುವದು.

20 ಲೋಕದ ಪಾಪವು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿದೆ.
ಆ ಭಾರದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಬೀಳುವದು.

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಯು ಅಲುಗಾಡುವದು.
ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವವನಂತೆ ಭೂಮಿಯು

ಇರುವದು.
ಭೂಮಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಆಗದು.

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯ ಅರಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಮಾಡುವನು.
22 ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಒಟು್ಟ ಸೇರುವರು.
ಕೆಲವರು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ

ನಡಿಯುವದು.
23 ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ

ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಳುವನು.
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಹಿರಿಯರ ಮುಂದಿರುವದು.
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶಕೆ್ಕ ಚಂದ್ರನು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಸೂಯರ್ನು ಲಜೆ್ಜಗೊಳು್ಳವನು.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿರುವೆ.
ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವೇ

ಸರಿ.

ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
2 ನೀನು ವಿದೇಶದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿರುವೆ.
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಮಹಾಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕಲು್ಲಗಳ ರಾಶಿ.

ಅರಮನೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

3 ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವರು.
ಬಲಿಷ್ಠ ನಗರಗಳ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

4 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು. ಬಡವರಿಗೆ ನೀನೇ
ಆಧಾರ.

ಅವರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವವು. ಆದರೆ
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಒಂದು ಮನೆಯ ಜನರನು್ನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲೂ,
ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ನೀನಿರುವೆ.

ಮುಂದಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ
ಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಇವೆ.

ಮಳೆಯು ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವದು. ಆದರೆ
ಮನೆಯೊಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಹಾನಿಯೇ ಆಗದು.

5 ವೈರಿಯು ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆ ಭಯಂಕರ ಶತು್ರವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಾ ಎಂದು ಸವಾಲು

ಹಾಕುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುವೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಸಿಗಳು ಬಾಡಿಹೋಗಿ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವೈರಿಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನು
ಮೊಣಕಾಲೂರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ.
ಕಾಮುರ್ಗಿಲು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪವನು್ನ ನಿವಾರಿಸುವದು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಶತು್ರವಿನ ಆಭರ್ಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ.

ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಔತಣ
6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ

ಜನರಿಗಾಗಿ ಈ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು.
ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲೂ ಮೃಷಾ್ಠನ್ನದಿಂದಲೂ
ಕೂಡಿರುವದು.

7 ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜನರನು್ನ ಮುಚು್ಚವ
ಒಂದು ಮುಸುಕು ಇದೆ. ಆ ಮುಸುಕು ಯಾವದೆಂದರೆ ಮರಣ. 8

ಆದರೆ ಮರಣವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ
ಒರೆಸುವನು. ಹಿಂದೆ ಆತನ ಜನರೆಲಾ್ಲ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದುಃಖವನು್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು. ಇವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಸಂಭವಿಸುವದು.

9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು,
“ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಾವು ಹಷರ್ಭರಿತರಾಗಿ

ಸಂತೋಷಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಬಲವು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲದೆ.
ಮೋವಾಬ್ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವದು.

ಯೆಹೋವನು ವೈರಿಯನು್ನ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವನು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಈಜುವವನಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ

ತೆರೆದು
ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಜನರು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬಿಸಾಡುವನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಜನರ ಉನ್ನತವಾದ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆಲಸಮಮಾಡಿ ಧೂಳಿಗೇ
ತರುವನು.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗೀತೆ

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಈ ಹಾಡನು್ನ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಹಾಡುವರು:
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಬಲವಾದ ಗೋಡೆಗಳೂ
ಕೋಟೆಗಳೂ ಇವೆ.

2 ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.
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ಅವರು ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೆ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ
ನೀನು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷತೆಯ

ಸ್ಥಳವಿದೆ.
5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಗವರ್ದ ನಗರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಆ ಉನ್ನತವಾದ ನಗರವನು್ನ ಧೂಳಿಗೆ
ಹಾಕಿಬಿಡುವನು.

6 ಅದು ಕಾಲುತುಳಿತಕೆ್ಕ ಈಡಾಗಿದೆ.
ಆಗ ದೀನರೂ ಬಡಜನರೂ ಆ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯುವರು.
7 ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ.
ಅವರು ನೇರವಾದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ.

8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ
ರೀತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೂ್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡುತ್ತವೆ.

9 ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲರಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮೊ್ಮಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸವನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ದಿವಸಗಳ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಜೀವನದ

ಸತ್ಯಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅರಿಯುವರು.
10 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದರೆ
ಅವರು ಸುಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ದುಷ್ಟರು ಯಥಾಥರ್ರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೂ ಅವರು
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುವರು.

ಆ ದುಷ್ಟರು ಯೆಹೋವನ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಎಂದೂ
ಗಮನಿಸಲಾರರು.

11 ಆದರೆ ದೇವರೇ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೆ
ಅವರು ಅದನು್ನ ನೋಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಗಾಢಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟಜನರು
ನೋಡಲಿ.

ಆಗ ಅವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದುವರು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೇ

ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮಾಡಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ

ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿರುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವನು
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ಇತರ ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆವು.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಈಗ ಜನರು ಒಂದೇ ಹೆಸರನು್ನ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ

ನೆನಪುಮಾಡಲಿ.
14 ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.
ಪೆ್ರೕತಗಳು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಏಳುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ.
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಎಲಾ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ

ನೀನು ನಾಶಮಾಡಿದೆ.
15 ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

16 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ
ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗುವುದು.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ
ಅವರು ನಿನಗೆ ಮೌನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವರು.

17 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

18 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಾವು ಹೆರುವದು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯನೆ್ನೕ.

ನಾವು ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊಸಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ದೇಶಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರುವದಿಲ್ಲ.

19 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿನ್ನ ಜನರು ಸತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಬದುಕುವರು.

ನನ್ನ ಜನರ ದೇಹಗಳು

ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಏಳುವವು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸತಿ್ತರುವ ಜನರೇ,
ಎದು್ದನಿಂತು ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆವರಿಸಿದ ಮಂಜು
ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಾಗ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ದಿನವನು್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುವದು.”

ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾನ
20 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಕದಮುಚಿ್ಚರಿ.

ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ದೇವರ ಕೋಪ ತೀರುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

21 ಇಗೋ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ತವನು್ನ ತೋರಿಸುವದು.
ಭೂಮಿಯು ಇನು್ನಮುಂದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ವಂಚನೆಯ ಸಪರ್ವಾದ
ಲಿವಾ್ಯತಾನನಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣವೂ ಮಹತ್ವವೂ ಬಲವೂ

ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಸಪರ್ವಾದ ಲಿವಾ್ಯತಾನನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು.

2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮನೋಹರವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಾಡುವರು.

3 “ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು;

ಸರಿಯಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೋಟಕೆ್ಕ ನೀರು ಹೊಯು್ಯವೆನು.
ಹಗಲಿರುಳು ತೋಟವನು್ನ ಕಾಯುವೆನು.
ಆ ತೋಟವನು್ನ ಯಾರೂ ಹಾಳುಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

4 ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ

ಮುಳು್ಳಬೇಲಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದರೆ,
ನಾನು ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವೆನು.

5 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆಶ್ರಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನೊ್ನಡನೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ

ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲರಲಿ.
6 ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಆ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆಳವಾದ

ಬೇರುಳ್ಳ ಗಿಡದಂತೆ ಬಲಶಾಲಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವರು.
ಬೆಳೆದು ಹೂಬಿಡುವ ಗಿಡದಂತೆ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಮಾಡುವರು.
ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಕ್ಕಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ

ತುಂಬಿಹೋಗುವರು.”

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು
7 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು? ಹಿಂದಿನ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ಜನರನು್ನ ಗಾಯಪಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನೂ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನೇ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನೇ?

8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವದರ
ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯ
ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಂತೆ ಸುಡುವವು.

9 ಯಾಕೋಬನ ದೋಷವು ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವದು? ಅವನ
ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವದಕೆ್ಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು?
ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳೂ ವೇದಿಕೆಯ ಕಲು್ಲಗಳೂ
ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವು.

10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಮಹಾನಗರವು ನಿಜರ್ನವಾಗಿರುವದು.
ಅದು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರುವರು. ಅವರು ಪಲಾಯನಗೈದಿದಾ್ದರೆ. ನಗರವು
ತೆರೆದ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನಂತಿರುವುದು. ಪಶುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತ್ತವೆ. ದನಗಳು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಚಿಗುರೆಲೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವವು.
11 ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳ ಒಣಗಿಹೋಗುವದು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿದುಬೀಳುವವು. ಹೆಂಗಸರು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಸೌದೆಯಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರ ನಿಮಾರ್ಣಿಕನಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಿಮಾರ್ಣಿಕನು ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ.
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12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು. ಆತನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯತನಕ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿಯೇ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 13 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನವರು
ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ತುತೂ್ತರಿಯ
ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುವದು. ಆಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಆ ಜನರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

ಉತ್ತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸಮಾಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು!
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮತ್ತರಾದ ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ

ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಆ ನಗರವು ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿರುವುದು; ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ

ಫಲವತಾ್ತದ ಕಣಿವೆ ಇರುವುದು.
ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಗರವು ಸುಂದರವಾದ

ಕಿರೀಟವೆಂದು ನೆನಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ “ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು” ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

2 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಧೈಯರ್ವಂತನೂ
ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ.

ಅವನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ
ನದಿಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾಹವು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗಬರುವಂತೆಯೂ

ಅವನು ಬರುವನು.
ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ (ಸಮಾಯರ್) ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡುವನು.

3 ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟದ
ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವದು.
4 ಆ ನಗರವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದೆ; ಸುತ್ತಲೂ ಫಲವತಾ್ತದ

ಕಣಿವೆ ಇದೆ.
ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪ ಕಿರೀಟವು ಕೇವಲ ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆ.

ಆ ನಗರವು ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲಿನ (ಅಂಜೂರದ) ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ
ಇದೆ.

ಅದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಕೂಡಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.

5 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
“ಮಹಿಮಾಪೂಣರ್ವಾದ ಕಿರೀಟ”ವಾಗುವನು. ಉಳಿದಿರುವ ಆತನ
ಜನರಿಗೆ ಆತನು “ಅಂದವಾದ ಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ”ವಾಗಿರುವನು. 6 ಆತನ
ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಪುರದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಆತನ ಜನರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ ಈಗ ಆ
ನಾಯಕರುಗಳು ಮತ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಯಾಜಕರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ
ಮದ್ಯಸೇವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಎಡವಿಬೀಳುತಾ್ತರೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಾಣುವಾಗ
ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ತೀಪುರ್ಕೊಡುವಾಗ
ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 8 ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ಮೇಜುಗಳ
ಮೇಲೆ ವಾಂತಿಯು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು
9 ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇನೂ್ನ ತಾಯಿ
ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿಂತಿದಾ್ದರೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಚಿಕ್ಕಕೂಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ:
“ಸಾ ಲಸಾವ್ ಸಾ ಲಸಾವ್
ಖಾವ್ ಲಖಾವ್ ಖಾವ್ ಲಖಾವ್
ಜೆಯಿರ್ ಶಾಮ್ ಜೆಯಿರ್ ಶಾಮ್.”

11 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ
ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ.

12 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ,
“ಇಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ.
ಆಯಾಸಗೊಂಡವರೇ, ಬಂದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿರಿ. ಇದು
ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. 13

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಪರಭಾಷೆಯಂತೆ ಕೇಳಿಸುವುದು.

“ಸಾ ಲಸಾವ್ ಸಾ ಲಸಾವ್
ಖಾವ್ ಲಖಾವ್ ಖಾವ್ ಲಖಾವ್
ಜೆಯಿರ್ ಶಾಮ್ ಜೆಯಿರ್ ಶಾಮ್.”
ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು

ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಉರುಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ದೇವರ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ
14 ಆದಕಾರಣ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ,

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 15 ನೀವು, “ನಾವು
ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು
ಪಾತಾಳದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷೆಯು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅದು ನಮಗೇನೂ
ಹಾನಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಮೋಸಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

16 ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮೂಲೆಗಲು್ಲ
ಇಡುವೆನು, ಇದು ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲು್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡುವ ಯಾವನು ಆಶಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

17 “ಗೋಡೆಯು ನೆಟ್ಟಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಲು ಜನರು ಗುಂಡನೂ್ನ
ನೂಲನೂ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನೂಲನಾ್ನಗಿಯೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಗುಂಡನಾ್ನಗಿಯೂ
ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು. ನೀವು ದುಷ್ಟಜನರು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳಮೋಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಪ್ರವಾಹದಂತೆಯೂ
ಅದಿರುವುದು. 18 ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವು
ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು. ಪಾತಾಳದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ
ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಾರದು.

“ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಒಬ್ಬನು ಬರುವನು. ಆತನು ನೀವು ಧೂಳೋ
ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಳಿದಾಡುವನು. 19 ಆತನು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವ ಶಿಕ್ಷೆ
ಬಹು ಭಯಂಕರವಾದದು್ದ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸುವಿರಿ. ಅದು ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ರಾತಿ್ರ ಬಹು
ಹೊತಿ್ತನ ತನಕ ಇರುವದು.

“ಆಗ ನೀವು ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ: 20 ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವನು. ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಕಂಬಳಿಯು ಅವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಚು್ಚತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಾಸಿಗೆಯೂ, ಆ ಕಂಬಳಿಯೂ
ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವೂ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ”

21 ಪೆರಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆತನು ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು. ಗಿಬೊ್ಯೕನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆಯೇ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಆತನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿಮುಗಿಸುವನು. ಆ ಕೆಲಸವು ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ
ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. 22 ಈಗ ನೀವು ಆ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಹಗ್ಗವು ಇನೂ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗುವದು.

ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಬದಲಾಗವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು. ಆತನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ
ಆಳುವಾತನು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವವು.

ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತವಾದದು್ದ
23 ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 24

ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳುತ್ತಲೇ ಇರುವನೋ?
ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವನೋ? ಇಲ್ಲ. 25 ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನು ಮಣ್ಣನು್ನ
ಹಸನುಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವನು. ಬೇರೆಬೇರೆ ತರದ
ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವನು. ಅವನು
ಗೋಧಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಬಾಲಿರ್ಯನಾ್ನಗಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡುವನು.
ಗೋಧಿಯನು್ನ ಸಾಲಾಗಿ ಬಿತು್ತವನು. ಬೇರೆಬೇರೆ ಗಿಡಗಳ ಬೀಜವನು್ನ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ಬಿತು್ತವನು.
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26 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು
ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತಾ್ತನೆ. ಏನೆಂದರೆ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ
ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 27 ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನು ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ
ಒಕು್ಕವದು ಹಲಿವೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ. ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ
ಕುದುರೆಯಿಂದ ಗುಂಡನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ನುಚು್ಚನೂರು ಮಾಡುವನೋ?
ಇಲ್ಲ! ಅವನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಲನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. 28

ಸಿ್ತ್ರೕಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನಾದಿ
ಅದನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಹದಗೊಳಿಸುವಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಆತನು ಬಂಡಿಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬೆದರಿಸುವನು. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡಲು ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 29

ಈ ಪಾಠವು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ

ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅರೀಯೇಲನು್ನ
ನೋಡು. ಅಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಪ್ರತಿ

ವಷರ್ವೂ ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ. 2 ನಾನು ಅರೀಯೇಲನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ
ನಗರವು ದುಃಖರೋಧನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅರೀಯೇಲಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

3 “ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅರೀಯೇಲೇ,
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧದ ಬುರುಜನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 4

ನೀನು ಸೋತುಹೋಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವು ಪೆ್ರೕತದ ಸ್ವರದಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು
ಬಲಹೀನವಾದ ಸ್ವರವಾಗಿದೆ.”

5 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಪರಿಚಿತರು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ
ಇದಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದುಷ್ಟಜನರು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಹೋಗುವ
ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿದಾ್ದರೆ. 6 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗುಡುಗು, ಮಹಾಶಬ್ದ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ, ದಹಿಸುವ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. 7 ಅರೀಯೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಅವೆಲಾ್ಲ
ರಾತಿ್ರಕಾಲದ ಭಯಂಕರ ಕನಸುಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು. ಸೈನ್ಯವು
ಅರೀಯೇಲ್ಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದವು. 8 ಅದು ಕೂಡಾ
ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿನಂತಿರುವದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದು್ದ
ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ಆಹಾರದ ಕನಸು
ಕಂಡಂತಿರುವದು. ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ
ಇರುವನು. ಬಾಯಾರಿದ ಮನುಷ್ಯನು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾಣುವ
ಕನಸಿನಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆಯು
ಇನೂ್ನ ಇರುವದು. ಚೀಯೋನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಆ
ಜನಾಂಗಗಳ ಗತಿಯು ಅಂತೆಯೇ ಇರುವದು. ಅವರು ತಾವು
ಆಶಿಸುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ.

9 ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ! ಬೆರಗಾಗಿರಿ!
ನೀವು ಮತ್ತರಾಗಿರುವಿರಿ! ಆದರೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲ್ಲ.

ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ!
ನೀವು ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವಿರಿ, ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಲ್ಲ.

10 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರಮಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು. (ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ

ಕಣು್ಣಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.)
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು. (ಪ್ರವಾದಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.)
11 ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು

ನೆರವೇರುವವು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಮುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ
ಮುದೆ್ರಹಾಕಿ ಇರಿಸಿದಂತಿರುವದು. 12 ಓದುಬರುವವನಿಗೆ ಇದನು್ನ
ಓದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, “ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ನನಗೆ
ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ಓದುಬಾರದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು, “ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು.

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ
ದೂರವಾಗಿವೆ. ಅವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಗೌರವವು ಅವರು
ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮಾನವ ನಿಮಿರ್ತವಾದ ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆ.
14 ನಾನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುತಾ್ತ
ಇರುವೆನು. ಅವರ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.”

15 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು
ಕುತಂತೊ್ರೕಪಾಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರು ನೋಡಬಲ್ಲರು, ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರು
ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು?” ಎಂದುಕೊಳು್ಳವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.

16 ನೀವು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಒಂದು ವಸು್ತ ಅದರ
ನಿಮಾರ್ಣಿಕನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರಿ. ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯು ಅದನು್ನ
ಮಾಡಿದವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಹಾಗಾಯಿತು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ
17 ಇದು ಸತ್ಯ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ

ಲೆಬನೋನ್ ಫಲವತಾ್ತಗುವದು. ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟವು ದಟ್ಟ
ಅಡವಿಯಾಗುವದು. 18 ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವುಡನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕುರುಡನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಂಜು
ತುಂಬಿದಾ್ದಗಲೂ ನೋಡುವನು. 19 ದೀನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಬಡವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಪರಿಶುದ್ಧನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವರು.

20 ಇದು ಕೂ್ರರಿಗಳೂ ದುಷ್ಟರೂ ನಾಶವಾದಾಗ ಆಗುವದು.
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳು ನಡಿಯುವವು. 21 (ಅವರು
ನೀತಿವಂತರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡುವರು. ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಹಾಕುವರು. ದೀನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಅವರು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.)

22 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು. ಈಗ
ಯಾಕೋಬಿನ ಜನರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವಮಾನ
ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ ‘ಪವಿತ್ರ
ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಾನು
ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೋಬನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದವನು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು. 24 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಪಿ್ಪಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಕು

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಈ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ನನಿ್ನಂದ

ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪು್ಪತಿ್ತಲ್ಲ. ಈ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 2 ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋಗುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯೋ ಎಂದು
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಫರೋಹನು ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪೆ್ಟೕ ತಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು
ಅವರ ಇಷ್ಟ.

3 “ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು. ಈಜಿಪು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು. 4 ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೋವನಿಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಹಾನೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. 5 ಆದರೆ ಅವರು
ನಿರಾಶರಾಗುವರು. ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಶಕ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪು್ಟ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.
ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡದು. ಅದು ನಾಚಿಕೆ, ಅವಮಾನಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವದು.”

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
6 ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ:
ನೆಗೆವ್ ಬಹು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಳ. ಸಿಂಹ, ವಿಷದ ಹಾವುಗಳು,

ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಅದು ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ
ಕೆಲವರು ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋಗುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಧನವನು್ನ ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿರುತಾ್ತರೆ. ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಜನರು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದೇ ಇದರಥರ್. 7 ಈಜಿಪ್್ಟ
ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕೂ್ಕ ಬಾರದು. ಅದರ ಸಹಾಯವು ಏನೂ
ಅಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ “ಏನೂ ಮಾಡದ ದೈತಾ್ಯಕಾರದ
ಮೃಗ” ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಶಾಯ 28:26 476 ಯೆಶಾಯ 30:7
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8 ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ;
ಪುಸ್ತಕದಲೂ್ಲ ಬರೆ. ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನು್ನ ಬರೆ.
ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವದು.
9 ಈ ಜನರು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದ ಮಕ್ಕಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಸುಳಾ್ಳಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
10 ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, “ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ ನುಡಿಯಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ.
ನಮಗೊಪು್ಪವ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಡಿರಿ. 11

ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೀವು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ನೋಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನ
ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸಹಾಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುವದು
12 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುವ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನೀವು
ನಿರಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದಲೂ
ಸುಳಾ್ಳಡುವದರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವದೆಂದು
ಭರವಸೆಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಬಿರುಕು
ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಗೋಡೆಯು
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿ ಚೂರುಚೂರಾಗುವದು. ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಮಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ. 14 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವೆಮಣಿ್ಣನ ಭರಣಿ
ನಚು್ಚನೂರಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ. ಅದರ ತುಂಡುಗಳಿಂದ
ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆ ಭರಣಿಯ ಚೂರಿನಿಂದ ಸುಡುವ
ಕಲಿ್ಲದ್ದಲನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೀರು ಸೇದಲು
ಆಗುವದಿಲ್ಲ.”

15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ದೇವರೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ
ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.”

ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 16 ನೀವು, “ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಬೇಡ. ಓಡಿಹೋಗಲು ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳುವಿರಿ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು. ನೀವು ಕುದುರೆಗಳ
ಮೂಲಕವೇ ಓಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗಶಾಲಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 17

ಶತು್ರವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬೆದರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಓಡುವರು. ಐದು ಮಂದಿ ವೈರಿಗಳು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಅವರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿಯುವ ವಸು್ತ ಯಾವದೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಟಿ್ಟರುವ ನಿಮ್ಮ
ಧ್ವಜಸ್ತಂಭವೊಂದೇ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು
18 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ.

ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಎದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂತೈಸಲು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಸಹಾಯವನು್ನ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು.

19 ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ವಾಸಿಸುವರು. ನೀವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಅಳುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅಳುವಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದರಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯಿಸುವನು.

20 ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನೂ್ನ
ಬೇನೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ನಿಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ತಿನು್ನವಂಥ
ರೊಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಇತು್ತ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಬೋಧಕನಾದ ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಂದಿಗೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲಾರನು. ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಾಣುವಿರಿ. 21 ಆದರೆ ನೀವು ತಪು್ಪ ಕಾಯರ್ಮಾಡಿದರೆ,
ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವರ, “ಇದು
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್. ಈ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಸುವದು.

22 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ನೀವು
ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವಿರಿ. ಅವು ಹೊಲಸು ವಸು್ತಗಳೋ
ಎಂಬಂತೆ ಅವುಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವಿರಿ.

23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಳೆ
ಸುರಿಸುವನು. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತಿ್ತದಾ್ದಗ ಫಸಲನು್ನ
ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗ ಆಗುವದು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹುಲು್ಲ ಇರುವದು. ಮೇಯಲು
ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಬಯಲಿವೆ. 24 ನಿಮ್ಮ

ದನಕರುಗಳಿಗೂ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಮೇವಿದೆ. ಆಹಾರವು
ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರುವದು. ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳು ಮೊರದಿಂದಲೂ
ಕವೇಕೋಲಿನಿಂದಲೂ ತೂರಿದ ಉಪು್ಪಪಾ್ಪದ ಮೇವನು್ನ ತಿನು್ನವವು.
25 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಹರಿಯುವ
ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳಿರುವವು. ಇವೆಲಾ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ನಂತರವೂ ಬುರುಜುಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಸಂಭವಿಸುವವು.

26 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕಾಶವು ಸೂಯರ್ನಂತಿರುವದು.
ಸೂಯರ್ನ ಪ್ರಕಾಶವು ಈಗ ಇರುವದಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವದು. ಸೂಯರ್ನ ಒಂದು ದಿವಸದ ಬೆಳಕು ಒಂದು
ವಾರದ ಬೆಳಕಿನಷಿ್ಟರುವದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮುರಿದುಹೋದ
ಜನರಿಗೆ ಆದ ಗಾಯದ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ ಇವೆಲಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

27 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ನಾಮವು ಬಹುದೂರದಿಂದ
ಬರುವದು. ಆತನ ಕೋಪವು ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ
ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿ
ಕೋಪದಿಂದಲೂ ನಾಲಿಗೆಯು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ
ಇರುವದು. 28 ಆತನ ಶಾ್ವಸವು (ಆತ್ಮ) ಒಂದು
ಮಹಾನದಿಯಂತಿರುವದು. ಅದರ ನೀರು ಕುತಿ್ತಗೆಯ ತನಕ
ಏರುವದು. ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಜರಡಿಯಿಂದ ಜಾಲಾಡಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವನು. ಅದು ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ
ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವ ಕಡಿವಾಣದಂತಿರುವದು.

29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಷರ್ಗಾನ ಹಾಡುವಿರಿ. ಅದು
ಹಬ್ಬದ ರಾತಿ್ರಯ ಸಮಯದಂತಿರುವದು. ದೇವರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಬಂಡೆಯಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಹೋಗುವಾಗ
ಕೊಳಲಿನ ಗಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವಿರಿ.

30 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾಸ್ವರವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ತನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದ ಬಾಹುವು ಕೋಪದಿಂದ
ನಡುಗುವದನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಆ ಬಾಹುವು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸುಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅಗಿ್ನಯಂತಿರುವದು. ಯೆಹೋವನ
ಶಕಿ್ತಯು ಆಲಿಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ
ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿರುವುದು. 31 ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ
ಅಶೂ್ಶರವು ನಡುಗುವದು. ಆತನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವನು. 32 ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ಆತನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ
ಹಾಪ್ರ್ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳನು್ನ
ಬಾರಿಸಿದಂತಾಗುವದು. ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ ತನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೋಲಿಸುವನು.

33 ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಗಿ್ನಕುಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ಆಳವಾಗಿಯೂ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ರಾಶಿಯೂ
ಬೆಂಕಿಯೂ ಇದೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಬಾಯುಸಿರು ಗಂಧಕದ
ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು.

ಇಸೆ್ರೕಲು, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಆ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಕುದುರೆಗಳು
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಹಳ ರಥಗಳು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವವು ಎಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಸೈನ್ಯವು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವದರಿಂದ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಬಾರದು ಎಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ
ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೋರುವದಿಲ್ಲ.
2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಜನರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಎದು್ದ
ದುಷ್ಟಜನರ (ಯೆಹೂದ) ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಕೊಡುವವರ (ಈಜಿಪ್್ಟ) ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವನು.

3 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರೇ. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕುದುರೆಗಳು ಪಾ್ರಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಆತ್ಮವಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು
(ಈಜಿಪ್್ಟ) ಸೋಲುವನು. ಸಹಾಯ ಪಡೆದವನು (ಯೆಹೂದ)
ಬೀಳುವನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನಾಶವಾಗುವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಸಿಂಹವು ಅಥವಾ
ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಒಂದು ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದಾಗ ಅದರ
ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಗಜಿರ್ಸುವದು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೂ ಆ
ಸಿಂಹವನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಾರದು. ಜನರು ಬಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಚೀರಿಕೊಂಡರೂ ಸಿಂಹಕೆ್ಕ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗದು; ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ
ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಂಹವು ಓಡಿಹೋಗದು.”

ಯೆಶಾಯ 30:8 477 ಯೆಶಾಯ 31:4
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ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನ್
ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. 5 ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹಕಿ್ಕಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡುತಾ್ತ
ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು “ಹಾದುಹೋಗಿ” ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನು.

6 ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು
ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. 7 ಆಗ ಜನರು ತಯಾರಿಸಿರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ನೀವು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಪಾಪಮಾಡಿದಿರಿ.

8 ಅಶೂ್ಶರವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಆ
ಕತಿ್ತಯು ಮನುಷ್ಯನ ಕತಿ್ತಯಲ್ಲ. ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವುದು,
ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಖಡ್ಗವಲ್ಲ. ಅಶೂ್ಶರವು ದೇವರ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವದು. ಅದರ ಯೌವನಸ್ಥರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವರು. 9 ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸ್ಥಳ
ನಾಶವಾಗುವದು. ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಧ್ವಜವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೋತುಹೋಗುವರು.

ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಅಗಿ್ನವೇದಿಕೆಯು
ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲದೆ. ಆತನ ಒಲೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದೆ.

ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಾ್ಯಯನೀತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ವು
ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವಂತೆ ರಾಜನು ರಾಜ್ಯವಾಳಬೇಕು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾ್ಯಯದಿಂದ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು

ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ರಾಜನು ಮಳೆಯಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ
ಸ್ಥಳವಾಗಿಯೂ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಮರೆಯಂತೆಯೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಒರತೆಯಂತೆಯೂ ಬೆಂಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆಯೂ
ಇರುವನು. 3 ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವರು.
ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳುವರು. 4 ಈಗ
ಗಲಿಬಿಲಿಯಲಿ್ಲರುವವರು ವಿಷಯವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತು್ತ ಕೂಡಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಾರದ ಜನರು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ, ಸರಾಗವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಶಕ್ತರಾಗುವರು. 5

ದುಷ್ಟರನು್ನ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ನೀಚನನು್ನ
ಘನವಂತನೆಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

6 ದುಷ್ಟನು ದುಷ್ಟತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡುವನು. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸುವನು. ದುಷ್ಟನು
ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಹಸಿದವರಿಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವದಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅವನು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 7 ದುಷ್ಟನು
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಉಪಕರಣವನಾ್ನಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಬಡಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ಆಲೋಚಿಸುವನು, ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಅವನ ಸುಳು್ಳಗಳು
ಬಡವನಿಗೆ ನಾ್ಯಯದೊರಕದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

8 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ನಾಯಕನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸುವನು. ಅಂಥವನು ಒಳೆ್ಳಯ
ನಾಯಕನಾಗಿರುವನು.

ಸಂಕಟದ ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು
9 ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಗ ಶಾಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು

ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಸುಮ್ಮನಿದು್ದ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 10

ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನೀವೀಗ ಭದ್ರವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನೀವು ನೆನಸುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವು
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವದು. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಿಸಲು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

11 ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನೀವೀಗ ಶಾಂತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ. ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. 12 ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿದ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ತೋಟವು ಬರಿದಾಗಿದೆ. 13

ನನ್ನ ಜನರ ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಹಣಜಿಯೂ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಭರಿತವಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಎಲಾ್ಲ
ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ.

14 ಜನರು ರಾಜಧಾನಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು. ಅರಮನೆ,
ಬುರುಜುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಜರ್ನವಾಗಿವೆ. ಜನರು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸದೆ
ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವರು. ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳೂ ಕುರಿಗಳೂ
ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವು. ಪಶುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವವು.

15 ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವತನಕ ಇದು
ಮುಂದುವರಿಯುವದು. ಈಗ ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಡಿಯದೆ ಇರುವದರಿಂದ ದೇಶವು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ
ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯು ಕಮೆರ್ಲ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಂತೆ
ಆಗಿ ನಾ್ಯಯಧಮರ್ಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವವು. ಕಮೆರ್ಲ್ ಹಸಿರು
ಕಾಡಾಗಿದು್ದ ಶುಭವು ನೆಲೆಸಿರುವುದು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಆ
ಸಮಾಧಾನ ಮತು್ತ ಭದ್ರತೆ ನಿತ್ಯವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವವು. 18 ನನ್ನ
ಜನರು ಮನೋಹರವಾಗಿರುವ ಶಾಂತಿಮಯವಾದ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಮತು್ತ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುವರು.

19 ಇವು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯವು ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣವು ನೆಲಸಮವಾಗಬೇಕು. 20 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಬಿಡುವಿರಿ; ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವಿರಿ.

ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಕಾರಣ

ನೀವು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಇತರರಿಂದ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು

ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದನು್ನ
ಬಿಟಾ್ಟಗ ಇತರರು ನಿಮ್ಮದನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ
ಹಾನಿ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ ಇತರರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ
ಮಾಡುವರು. ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ:

2 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ದಯೆತೋರು.
ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ದಯಪಾಲಿಸು,
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

3 ನಿನ್ನ ಬಲಯುತವಾದ ಸ್ವರವು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಿನಿ್ನಂದ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ನಿನ್ನ ಮಹೋನ್ನತೆಯು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗಿ

ಮಾಡುತ್ತದೆ.”
4 ನೀವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವುಗಳು ನಿಮಿ್ಮಂದ

ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವವು. ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದು
ನಾಶಮಾಡಿದಂತೆ ಅದಿರುವದು.

5 ಯೆಹೋವನೇ ಉನ್ನತೋನ್ನತನು. ಆತನು ಬಹು ಉನ್ನತವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ಚೀಯೋನನು್ನ ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸುವನು.

6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತಳಾಗಿರುವೆ. ನೀನು
ದೇವರ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿಂದ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತಳಾಗಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ
ಗೌರವವೇ ನಿನ್ನ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿಯುವೆ.

7 ಆದರೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿಸಿಕೊ, ದೂತರು ಹೊರಗೆ
ಅಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಸಮಾಧಾನದ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತರುವವರು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ರೋಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 8 ರಸೆ್ತಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಯಾರೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ನಡಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ನಡಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಜನರು ಗೌರವಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. 9

ದೇಶವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಸಾಯುತಿ್ತದೆ. ಲೆಬನೋನ್ ನಾಚಿಗೊಂಡು
ಒಣಗುತಿ್ತದೆ. ಶಾರೋನ್ ತಗು್ಗ ಒಣಗಿ ನಿಜರ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾಷಾನ್
ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್ ಹಿಂದೆ ಬಹು ಅಂದವಾದ ಸಸಿಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಈಗ ಅವುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ.

10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಈಗ ನಾನು ಎದು್ದನಿಂತು ನನ್ನ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಈಗ ನಾನು ಜನರಿಗೆ
ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗುವೆನು. 11 ಜನರೇ, ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ದಂಟಿನಂತೆಯೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಡುವದು. 12 ಎಲುಬುಗಳು ಬೂದಿಯಾಗುವ ತನಕ
ಜನರು ಸುಡಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ
ಒಣಪೊದೆಗಳಂತೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

13 “ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರವಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.”
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14 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪಾಪಿಗಳು ಹೆದರುತಾ್ತರೆ.
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಜನರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ನಾಶಮಾಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆ
ಜೀವಿಸಬಲ್ಲರು? ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಸುಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾರು ವಾಸಮಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

15 ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರು ಹಣಕಾ್ಕಗಿ ಇತರರಿಗೆ
ಹಾನಿಮಾಡದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.
ಅವರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವರು. ಇತರರನು್ನ
ಕೊಲೆಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಅಂಥವರು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು. ಎತ್ತರವಾದ ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲನ
ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಅವರು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುವರು. ಅವರ ಬಳಿ ಆಹಾರ
ಮತು್ತ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದು.

17 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಸೌಂದಯರ್ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ
ರಾಜನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ನೋಡುವವು. ನೀವು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. 18 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ: “ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ
ಜನರೆಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ? ನಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗದಂಥ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಎತು್ತವವರು
ಎಲಿ್ಲ? ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ, ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಬಂದ
ಗೂಢಚಾರರೆಲಿ್ಲ? ಅವರೆಲಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ನೀವೆಂದೂ ಆ
ಜನರನು್ನ ಕಾಣದೆ ಇರುವಿರಿ.”

ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ
20 ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ನಗರವಾದ ಚೀಯೋನನು್ನ

ನೋಡಿರಿ. ಮನೋಹರವಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲದ ಗುಡಾರವಾಗಿದೆ.
ಆಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಗೂಟಗಳು ಎಂದಿಗೂ
ಕೀಳಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಹಗ್ಗಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತುಂಡಾಗುವದಿಲ್ಲ.
21 ಕೆಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶವು
ತೊರೆಗಳೂ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳೂ ಇರುವ
ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ನದಿಯಲಿ್ಲ ವೈರಿಯ ದೋಣಿಯಾಗಲಿ,
ಹಡಗುಗಳಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಡುಗುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡುವವರೇ, ನೀವು ಅದರ ಹಗ್ಗಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡುವದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಹಡಗಿನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೀವು
ಬಲಪಡಿಸಲಾರಿರಿ. ಹಡಗಿನ ಹಾಯಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆರೆಯಲು
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು. ಆತನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾತನು. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ
ಅರಸನು. ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು, ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ಕೈಕಾಲು ಊನವಾದವರೂ ಸಹ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಗಳಿಸುವರು. 24 ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
“ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೆಲಾ್ಲ
ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ

ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ; ಜನಗಳೇ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಭೂಮಿಯೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು.

ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಆಲಿಸಲಿ. 2 ಯೆಹೋವನು
ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವುಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 3

ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡುವವು. ದುವಾರ್ಸನೆಯು
ಹರಡುವದು, ರಕ್ತವು ಪವರ್ತದಿಂದ ಹರಿಯುವುದು. 4 ಆಕಾಶವು
ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ ಅಂಜೂರದ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಂತೆಯೂ
ಉದುರಿಬೀಳುವವು. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಕರಗಿಹೋಗುವವು. 5 “ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿದಾಗ ಇವೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವದು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ಎದೋಮನು್ನ ತುಂಡರಿಸುವುದು. ಆತನು
ಆ ಜನರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಸಾಯಬೇಕು. 6 ಆತನು ಬೊಚ್ರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು
ವಪೆಯಿಂದಲೂ, ಕುರಿಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳ
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭರಿತವಾಗಿದೆ. 7 ಟಗರುಗಳು,

ದನಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ಬಲವಾದ ಹೋರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವವು.
ಭೂಮಿಯು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅಲಿ್ಲನ
ಧೂಳು ಅವುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ.

8 ಇದು ನೆರವೇರುವುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಂಡನೆಗಾಗಿ
ಸಮಯವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಜನರು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆತನು ಒಂದು ವಷರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 9 ಎದೋಮಿನ
ನದಿಗಳು ಕರಗಿರುವ ರಾಳದಂತಿರುವದು. ಅದರ ನೆಲವು ಸುಡುವ
ಗಂಧಕದಂತಿರುವದು. 10 ಬೆಂಕಿಯು ಹಗಲಿರುಳು ಉರಿಯುವದು.
ಯಾರಿಗೂ ಅದನು್ನ ನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದೋಮಿನಿಂದ
ಹೊಗೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರುವದು. ಆ ದೇಶವು
ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವದು. ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾರೂ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 11 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕಪಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವು. ಗೂಬೆಗಳೂ ಕಾಗೆಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವು. ಅದು “ಬೆಂಗಾಡಿನ ಮರುಭೂಮಿ” ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 12 ಅದರ ನಾಯಕರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ
ಇಲ್ಲವಾಗುವರು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳಲಿಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇರದು.

13 ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಅಲಿ್ಲಯ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಗಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವವು. ಕಾಡುನಾಯಿಗಳೂ ಗೂಬೆಗಳೂ ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವು. ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಎತ್ತರವಾದ ಹುಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ
ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಮಾಡುವವು. 14 ಕಾಡುಬೆಕು್ಕಗಳು ಮತು್ತ
ಕತೆ್ತಕಿರುಬಗಳು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವವು. ಕಾಡುಹೋತಗಳು ತಮ್ಮ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಕರೆಯುವವು. ರಾತಿ್ರಪಾ್ರಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವವು, ಮೊಟೆ್ಟಗಳು
ಒಡೆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಹಾವುಮರಿಗಳು ಆ ಕತ್ತಲೆಯ ಜಾಗದಲಿ್ಲ
ಹರಿದಾಡುವವು. ಹೆಂಗಸರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ
ಸತ್ತಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುವವು.

16 ಯೆಹೋವನ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವದನು್ನ ಓದಿರಿ. ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವದೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ವಾಸಿಸುವವೆಂದು ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸುವದು. 17 ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಆರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮೇರೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅವುಗಳ ದೇಶವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ದೇಶವನು್ನ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ
ತಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ವಷರ್ವಷರ್ವೂ ಅವುಗಳು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡುವವು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು

ಮರಭೂಮಿಯೂ ಒಣನೆಲವೂ ಬಹಳವಾಗಿ
ಸಂತೋಷಿಸುವದು. ಅದು ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ಪುಷ್ಪದಂತೆ
ಫಲಿಸುವುದು. 2 ಮರುಭೂಮಿಯು ಹಷರ್ದಿಂದ

ಅರಳಿದ ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು. ಸಂತೋಷದಿಂದ,
ಕುಣಿದಾಡುವದೋ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುವದು. ಲೆಬನೋನಿನ
ಅರಣ್ಯದಂತೆಯೂ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಶಾರೋನಿನ
ಕಣಿವೆಯಂತೆಯೂ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವದು. ಇವೆಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರುವದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ ಕಾಣುವರು.

3 ಬಲಹೀನವಾದ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ, ನಡುಗುವ
ಮೊಣಕಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ. 4 ಜನರು ಭಯದಿಂದ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, “ಧೈಯರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ,
ಭಯಪಡಬೇಡಿ.” ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಆತನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ. 5 ಆಗ
ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವದು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು.
ಆಗ ಕಿವುಡರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಕಿವಿಗಳು
ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವವು. 6 ಕುಂಟರು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದಾಡುವರು.
ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನರು ಆಗ ಹಷರ್ಗಾನವನು್ನ
ಹಾಡುವರು. ಯಾವಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತೊರೆಯ ನೀರು
ಹರಿಯುವದೋ ಆಗ ಇವೆಲಾ್ಲ ಜರಗುವವು. ಒಣಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಒರತೆಯ ನೀರು ಹರಿಯುವದು. 7 ಆಗ ಜನರು
ಬಿಸುಲು್ಗದುರೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನೀರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಆದರೆ
ಆಗ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳೇ ಇರುವವು. ಬೆಂಗಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಬಾವಿಗಳಿರುವವು. ನೆಲದೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಉಕು್ಕವುದು. ಒಂದು
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾದ
ನೀರವಂಜಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

ಯೆಶಾಯ 33:14 479 ಯೆಶಾಯ 35:7
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8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಮಾಗರ್ವಿರುವದು. ಆ ಹೆದಾ್ದರಿಯು
“ಪರಿಶುದ್ಧ” ಮಾಗರ್ವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಆ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಮೂಖರ್ರು ಆ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯರು. ಆ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಮಾತ್ರ
ನಡೆಯುವರು. 9 ಆ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅಪಾಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ
ಹಾನಿಮಾಡಲು ಸಿಂಹಗಳಾಗಲಿ ಕೂ್ರರಜಂತುಗಳಾಗಲಿ ಆ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ
ಮಾಗರ್ವಿರುವುದು.

10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಚೀಯೋನಿಗೆ
ಜನರು ಬರುವಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗುವರು. ಅವರು
ನಿತ್ಯವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವರು. ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟದಂತೆ
ಅವರ ಸಂತೋಷವಿರುವದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹಷರ್ವೂ ಸಂತಸವೂ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತುಂಬಿರುವವು. ದುಃಖವೂ ಚಿಂತೆಯೂ ಬಹು
ದೂರವಾಗಿರುವವು.

ಅಶೂ್ಶರರು ಯೆಹೂದದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವರು

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ

ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು.
2 ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನನು್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಲಾಕೀಷಿನಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಮೇಲಿನ ಕೊಳದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನೀರುಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತರು. ಮೇಲಿನ ಕೊಳವು
ಅಗಸರ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲದೆ.

3 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಆಸಾಫನ
ಮಗನಾದ ಯೋವ ಮತು್ತ ಶೆಬ್ನ. ಎಲಾ್ಯಕೀಮನು ಅರಮನೆಯ
ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದನು; ಯೋವನು ದಾಖಲೆಕಾರನಾಗಿದ್ದನು; ಶೆಬ್ನ
ಅರಮನೆಯ ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿದ್ದನು.

4 ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನು ಅವರಿಗೆ, “ಮಹಾರಾಜನಾದ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“‘ನೀನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ? 5 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧದ ತಂತೊ್ರೕಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ; ಕೇವಲ
ಬಡಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ
ಏಳಬೇಕಾದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ? 6 ಈಜಿಪು್ಟ
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಂಬಿರುವಿಯಾ? ಈಜಿಪು್ಟ
ಒಂದು ಮುರಿದ ದಂಟು. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಭಾರಹಾಕಿದರೆ ಅದು
ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರಮಾಡುವುದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ
ಫರೋಹನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಜನರೂ
ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಾಗದು.
7 “‘ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು, “ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಜನರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ವೇದಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಎತ್ತರವಾದ
ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
8 “‘ನೀವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಈ
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಾಕಷು್ಟ ಸೈನಿಕರಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡುಸಾವಿರ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠನಾದವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಅಶ್ವದಳದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಭರವಸವಿಡುತಿ್ತೕರಿ?
10 “‘ಈಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? “ಎದು್ದಹೋಗಿ ಈ
ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.’”

11 ಆಗ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ ಮತು್ತ ಯೋವ ಎಂಬವರು ಆ
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನಿಗೆ, “ದಯಮಾಡಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಅರಮೇಯಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡು. ಆ ಭಾಷೆಯು ನಮಗೆ

ಗೊತು್ತ. ಯೆಹೂದದ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ.
ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ನಮ್ಮ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನು ಅದಕು್ಕತ್ತರವಾಗಿ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಮೂತ್ರವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಬಳಿಕ ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ, 14 “ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರುವ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರನು. 15

“ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ.
16 “‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು
ನನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು; ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 17 ಹೀಗೆ
ನೀವು ಸೇವಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯವೆನು. ಆ
ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ
ಹೊಂದುವಿರಿ.”
18 “‘ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು, “ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ದೇವರುಗಳು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದರೋ? ಇಲ್ಲ! 19

ಹಮಾತಿನ, ಅಪಾರ್ದಿನ ದೇವರೆಲಿ್ಲ? ಅವರು ಸೋತುಹೋದರು.
ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನ ದೇವರುಗಳೆಲಿ್ಲ? ಅವರು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ
ಬಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೋ? ಇಲ್ಲ! 20 ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ
ದೇವರುಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡಿದರು?
ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನೋ?
ಇಲ್ಲ.’”

21 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಮೌನವಾದರು. ಅವರು
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಬಾರದೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು.

22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಅರಮನೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ಹ, ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ
ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಶೂ್ಶರದ
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ

ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಮನೆಯ ಅಡಳಿತಗಾರನಾದ

ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ, ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ ಶೆಬ್ನನನು್ನ ಯಾಜಕರ
ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ
ದುಗುಡವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಂತೆ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 3

ಇವರು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, “ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ ದಿವಸವನು್ನ
ಶೋಕದ ದಿವಸವನಾ್ನಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದು ದುಃಖದ
ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನತುಂಬಿ ತಾಯಿಯ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಬರಲು ಶಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದ ಕೂಸಿನಂತಿದೆ. 4 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನು ನಮ್ಮ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿರುವನು. ವೈರಿಗಳು ನುಡಿದ ಆ
ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಆತನು
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ತೋರಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ
ಉಳಿದಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ
ಅಂದರು.

5 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡಿರಿ: ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಬಂದ “ಹುಡುಗರು”
ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 7

ಇಗೋ, ನಾನು ಒಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ
ವರದಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಆಗ ಅವನ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿತು
8 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಬಂದು ತಲುಪಿತು.

ಅದರಲಿ್ಲ, “ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ಅರಸನಾದ ತಿಹಾರ್ಕನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಲಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಲಿಬ್ನಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಸೇನಾದಂಡನಾಯಕನಿಗೆ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ
ಅವನು ತನ್ನ ಅರಸನು ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
10 “ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು:
‘ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರಿಂದ ನೀನು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ.
“ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡಲು
ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. 11

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಾ? ಇಲ್ಲ! 12

ಅವರ ದೇವರುಗಳು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರೋ? ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಗೋಜಾನ್, ಖಾರಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನೂ್ನ
ತೆಲಸಾ್ಸರ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎದೆನಿನ ಜನರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು.
13 ಹಮಾತಿನ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಅಪಾರ್ದಿನ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ?
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ನಗರದ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ಹೇನ, ಇವಾ್ವ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರೆಲಿ್ಲ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಎಲಾ್ಲ
ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರು.’”

ದೇವರಿಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರ ಕೈಗಳಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದನು. ಅನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. 15

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 16

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಕೆರೂಬಿಯರ ರೆಕೆ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುವೆ. ಇಡೀ
ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ರಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನೇ ಆಳುವವನಾಗಿರುವೆ;
ಹೌದು, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆಳುವವನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಆಕಾಶವನೂ್ನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ. 17 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು
ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ದೇವರಾದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಮಾಡಿ ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊ! 18

ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದು್ದ
ನಿಜ. 19 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಆ ದೇವರುಗಳು ಸತ್ಯವಾದುವುಗಳಲ್ಲ.
ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಮತು್ತ ಮರದಿಂದ ಕೆತಿ್ತದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 20 ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೋವನಾದ ನೀನೇ ದೇವರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು.”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ
21 ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಈ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಪತ್ರದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು.’

22 “ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು:
‘ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ಚೀಯೋನಿನ ಕುಮಾರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ

ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದವನೆಂದು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಳು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕುಮಾರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಳು.

23 ನೀನು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಿದು್ದ ಯಾರಿಗೆ?

ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವೆ.
ಆತನಿಗಿಂತ ನೀನೇ ಉತ್ತಮನೆಂಬ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವತಿರ್ಸಿರುವೆ.

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
“ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬಲ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿವೆ; ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ರಥಗಳಿವೆ.

ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಲೆಬನೋನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಲೆಬನೋನಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳನು್ನ ನಾನು ಏರಿದೆನು.
ಲೆಬನೋನಿನ ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳನೂ್ನ (ಸೈನ್ಯ) ನಾನು
ಕಡಿದುಹಾಕಿದೆನು.

ನಾನು ಅತು್ಯನ್ನತ ಶಿಖರಕೂ್ಕ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನೊಳಗೂ
ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

25 ನಾನು ಬಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ಹೊಸಹೊಸ ಸ್ಥಳದ ನೀರು
ಕುಡಿದಿರುವೆನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ.

26 ‘ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆಯಾ?
ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು.
ಪಾ್ರಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ

ಮಾಡಿದೆ್ದನು.
ಈಗ ಅದು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ

ರಾಶಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.
27 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾದರು ಮತು್ತ

ಬಲಹೀನರಾದರು.
ಅವರು ಹೆದರಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರು ಹೊಲದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ
ಸಸಿಗಳಂತೆಯೂ ಕಡಿದುಹಾಕಲ್ಪಡಲಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಯುವವು.

28 ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನೀನು ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದದೂ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದದೂ್ದ ನನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
29 ಹೌದು, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ.
ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು

ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ,
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನು್ನ ಹಾಕಿ,

ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದೆ್ದಯೋ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’”

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
30 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಈ ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ

ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬೀಜ
ಬಿತ್ತಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಕೂಳೆಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ ನೀನು ಊಟಮಾಡುವೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಊಟಮಾಡುವೆ. ಆ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರ
ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವದು. ನೀನು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಅದರ
ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವೆ.

31 “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಉಳಿದವರು ಮತೆ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು. ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯಬಿಟು್ಟ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಗಿಡಗಳಂತೆ
ಅವರಿರುವರು. 32 ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಂದಿ ಮಾತ್ರವೇ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವರು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
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ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಉಳಿದವರು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಬರುವರು.” ಯೆಹೋವನ ಗಾಢವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುವದು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುವನು:
“ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಒಂದು ಬಾಣವನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ

ಹಾರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತರುವದಿಲ್ಲ.
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ಅವನು

ದಿಬ್ಬ ಹಾಕುವದಿಲ್ಲ.
34 ಅವನು ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.
ಅವನು ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

35 ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು.
ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ

ಮಾಡುವೆನು.”

ಅಶೂ್ಶರರ ಸೈನ್ಯವು ನಾಶಗೊಂಡದು್ದ
36 ಆ ರಾತಿ್ರ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ

ಅಶೂ್ಶರದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಜನರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದಾ್ದಗ ಸುತ್ತಲೂ
ಹೆಣಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 37 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ನಿನೆವೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದನು.

38 ಒಂದು ದಿವಸ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ
ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಸರೆಚರ್ ಎಂಬವರು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿ ಅರರಾಟ್ಗೆ ಪಲಾಯನಗೈದರು. ಅನಂತರ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ
ಮಗ ಏಸರ್ಹದೊ್ದೕನನು ಅಶೂ್ಶರದ ಹೊಸ ಅರಸನಾದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ
ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ
ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ ಯೆಶಾಯನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲು

ಹೋದನು. ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ: ‘ನೀನು ಬೇಗನೇ
ಸಾಯುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಾಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ’”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ, 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು.

4 ಆಗ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದಿತು: 5 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು; ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯಕೆ್ಕ ಹದಿನೈದು ವಷರ್ಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ನಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಈ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಕಾಪಾಡುವೆನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.’”

21 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ನೀನು ಅಂಜೂರದ
ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಗಾಯದ ಮೇಲಿಡು. ಆಗ ನೀನು
ಗುಣಹೊಂದುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, “ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ
ಹೊಂದುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು? ನಾನು ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಹೋಗುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 “ದೇವರು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಗುರುತೇನೆಂದರೆ: 8 ಇಗೋ, ಆಹಾಜನ ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ್ಲರುವ ನೆರಳು
ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನ
ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ್ಲರುವ ಸೂಯರ್ನ ನೆರಳು
ಹತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಹಾಡು
9 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ

ಬರೆದ ಪತ್ರ:
10 ನಾನು ವೃದ್ಧನಾಗುವ ತನಕ ಬದುಕುವೆನೆಂದು ನಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ

ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಆದರೆ ನಾನು ಮರಣದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಸಮಯ
ಬಂತು.

ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಕಳೆಯುವೆನು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನೆಂದೆ: “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜನರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ನಾನು

ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
12 ನನ್ನ ಮನೆಯು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕುರುಬನ ಗುಡಾರವು

ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬನು ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ನಾನು

ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

13 ಇಡೀರಾತಿ್ರ ನಾನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಸಿಂಹವು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಜಗಿದು ಪುಡಿಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯೆಲಾ್ಲ ಜಜಿ್ಜಹೋಯಿತು.
ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅಷು್ಟ ಅಲ್ಪಕಾಲಕೆ್ಕೕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ!
14 ನಾನು ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು.
ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಅರಚಿಕೊಂಡೆನು.

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ್ವಗರ್ದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡುತಾ್ತ ಆಯಾಸಗೊಂಡವು.

ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಕಾ್ರಂತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡು.”

15 ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ?
ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ.

ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಗಳೆಲಾ್ಲ ತುಂಬಿವೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ದೀನನಾಗುವೆನು.

16 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪುನರುಜಿ್ಜೕವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಬಲಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ

ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಾನು ತಿರುಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡು.
ನಾನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು.

17 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸಂಕಟವೆಲಾ್ಲ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.
ನನಗೀಗ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವದರಿಂದ
ನನ್ನ ಶರೀರವು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಹುದೂರ ಬಿಸಾಡಿದೆ.

18 ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಸತು್ತಹೋದವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡರು.
ಅವರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಳವಾದ ಕುಣಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಅವರು ತಿರುಗಿ ಮಾತನಾಡುವದೇ ಇಲ್ಲ.

19 ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಜೀವಿಸುವವರೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಲು
ಕಲಿಸುವರು.

20 ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ನಾವು ಹಾಡುತಾ್ತ ವಾದ್ಯಬಾರಿಸುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆವು.”

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಲದಾನ್ ಎಂಬವನ ಮಗನಾದ
ಮೆರೋದಕಬಲದಾನ್ ಎಂಬವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು

ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನ ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ
ದೂತರ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ದೂತರಿಗೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ ಉಗಾ್ರಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತಾನು ಕೊಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೂ್ನ ಸಾಂಬಾರ
ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ, ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು.

3 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಅವರು
ಏನನು್ನ ಹೇಳಿದರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, “ಇವರು ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ದೇಶ ಬಾಬಿಲೋನ್” ಎಂದನು.
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4 “ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಏನು ನೋಡಿದರು?” ಎಂದು ತಿರುಗಿ
ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.

“ಅವರು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದರು. ನಾನು
ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು” ಎಂದು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

5 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು: 6 ‘ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಕೂಡಿಟಿ್ಟದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ
ಇಲಿ್ಲಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯು್ಯವ ಕಾಲವು ಬರುವದು. ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7

ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನ
ಮಾತುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವೇ ಸರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಯಾಕೆಂದರೆ
ತಾನು ಅರಸನಾಗಿರುವಷು್ಟ ಕಾಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದೆಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು.)

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅಂತ್ಯವಾಗುವದು

ನಿನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸು, ಸಂತೈಸು.
2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
‘ನಿನ್ನ ಸೆರೆವಾಸದ ಸಮಯವು ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.’

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು.”

3 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಗಿಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆಮಾಡಿರಿ!

4 ತಗು್ಗಗಳನು್ನ ಸಮತಟು್ಟ ಮಾಡಿರಿ.
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿರಿ.

ಕೊರಕಲು ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಏರುತಗು್ಗ ನೆಲವನು್ನ ಸಮಗೊಳಿಸಿರಿ.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು.
ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು.

ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.”
6 ಒಂದು ಸ್ವರವು “ಮಾತನಾಡು” ಎಂದಿತು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನು, “ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ” ಅಂದನು.

ಆಗ ಸ್ವರವು, “ಜನರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಕಾಡುಹೂವಿನಂತಿದೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಹುಲಿ್ಲನ

ಮೇಲೆ ಬೀಸಿತು.
ಆ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.
ಕಾಡಿನ ಪುಷ್ಪವು ಬಾಡಿಹೋಯಿತು.

8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದಾ್ದರೆ. ಹುಲು್ಲ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪಗಳು
ಉದುರುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್-ರಕ್ಷಣೆ
9 ಚೀಯೋನೇ, ಸಾರಿ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶುಭವಾತೆರ್ಯಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗಿ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ

ಸಾರು!
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ವಾತೆರ್ ಇದೆ.
ಹೆದರಬೇಡ, ಅದನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಸಾರು.

ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸು:
“ಇಗೋ! ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.”

10 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಬಲಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳೊಡನೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಆಳುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನು್ನ ತರುವನು.
ಅವರ ಸಂಬಳವು ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ.

11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಕುರುಬನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ

ಭುಜಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.
ಅದರ ತಾಯಿ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುವವು.

ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ದೇವರೇ
12 ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಸಾಗರಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವಯಾರ್ರು?
ತನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆಕಾಶವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವಯಾರ್ರು?

ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ
ಅಳೆದವಯಾರ್ರು?

ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಅಳೆಯಲು ಅಳತೆಕೋಲನು್ನ
ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು?

13 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಆತನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದವರಿಲ್ಲ.

14 ಯೆಹೋವನು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದನೋ?
ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ನಾ್ಯಯನೀತಿಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದರೋ?
ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೋ?
ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನೋ?
15 ಇಗೋ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೊಡದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು

ಹನಿ ನೀರಿನಂತಿವೆ.
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಿದರೆ
ಅವು ಧೂಳಿನ ಕಣದಂತಿವೆ.

16 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸುಟ್ಟರೂ ಸಾಲದು,

ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಆತನ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಸಾಲವು.
17 ಲೋಕದ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನೆದುರು ಏನೂ

ಅಲ್ಲ.
ಆತನೆದುರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ.

ದೇವರ ರೂಪವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು
18 ದೇವರನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕಾ್ಕದರೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದೇ?
ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಬರೆಯಬಹುದೇ?

19 ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಅಥವಾ
ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ

ಬೆಳಿ್ಳಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಹಾಕುತಾ್ತನೆ.
20 ಅದರ ಪೀಠಕಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಜಾತಿಯ ಮರವನು್ನ ಆರಿಸುವನು.
ಈ ಬಗೆಯ ಮರವು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬಡಗಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು.
ಆ ಬಡಗಿಯು ವಿಗ್ರಹ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ ಅದು ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ ವಾಲಿ

ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡುವನು.
21 ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೆ?
ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಿರಿ.
ಎಷೊ್ಟೕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದರಬಹುದು.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಯಾರು ನಿಮಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆಂದು

ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.
22 ಯೆಹೋವನು ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರು.
ಆತನು ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆತನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನರು ಮಿಡತೆಗಳಂತಿರುವರು.

ಆತನು ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ
ಸುತು್ತವನು.

ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಆತನು ಎಳೆದು ಗುಡಾರದಂತೆ
ಅಗಲಮಾಡಿ ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

23 ಆತನು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ಲೋಕದ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನು್ನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವನು.
24 ಇವರು ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು.
ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ನೆಲದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವ

ಮೊದಲೇ
ದೇವರ ಉಸಿರಿಗೆ ಅವು ಬಾಡಿ ಸಾಯುವವು;
ಗಾಳಿಯು ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವದು.
25 ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನನು್ನ

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ನನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.”

26 ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ!
ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಆ “ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ” ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?

ಯೆಶಾಯ 39:4 483 ಯೆಶಾಯ 40:26



41

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯುವವರು ಯಾರು?
ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ.

27 ಯಾಕೋಬೇ, ಇದು ಸತ್ಯ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನದನು್ನ ನಂಬಬೇಕು.

ಹೀಗಿರಲು ನೀನು, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ
ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.
28 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನಿಯೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಿರುವೆ.

ಆತನು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ; ಆತನಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ.
ಆತನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

29 ಬಳಲಿಹೋದವರನು್ನ ಆತನು ಬಲಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ಬಲಹೀನರನು್ನ ಶಕಿ್ತವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
30 ಯೌವನಸ್ಥರು ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಬೇಕು; ಹುಡುಗರೂ ಮುಗ್ಗರಿಸಿಬೀಳುವರು.

31 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟ್ಟವರು ಮತೆ್ತ
ಬಲಹೊಂದುವರು.
ಹದು್ದ ಹೊಸಗರಿಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರು ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ

ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಓಡಾಡಿದರೂ ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ನಡೆದಾಡಿದರೂ ಬಳಲಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮಾರ್ಣಿಕನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರವೂ ಜೀವಿಸುವನು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನಾಂಗಗಳವರೇ,

ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಮತೆ್ತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ.
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿರಿ.

ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದು
ಯಾರು ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸೋಣ!

2 ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ: ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಲು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ಅವರನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಮಾಡುವನು. ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಜರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಾಡುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

3 ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಓಡಿಸಿದರೂ ಗಾಯಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ತಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಹೋಗದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವನು.

4 ಇವೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?
ಆದಿಯಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆದವರು ಯಾರು?
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.

ನಾನೇ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅನಾದಿಕಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಾನಿದೆ್ದನು.
ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ತನಕ ನಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೆ.

5 ದೂರ ಸ್ಥಳಗಳವರೇ,
ನೋಡಿರಿ, ಭಯಗೊಳಿ್ಳರಿ.

ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಿರುವ ದೇಶಗಳೇ,
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿರಿ.

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದಾಗ ಅವರು ಬಂದರು.
6 “ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು.

ಅವರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವರು. 7

ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಅದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸದವನನು್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ತಗಡನು್ನ
ಸಮತಟು್ಟ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸದವನನು್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವನು. ಈ ಕೆಲಸದವನು ‘ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ. ತಗಡು
ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೀಠಕೆ್ಕ ಮೊಳೆ
ಹೊಡೆದು ಭದ್ರಪಡಿಸುವನು. ಈಗ ವಿಗ್ರಹವು ಅಲಾ್ಲಡುವದಿಲ್ಲ,
ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ

ಸೇವಕನಾಗಿರುವೆ.
ಯಾಕೋಬೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿರುವೆ.

9 ನೀನು ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ್ದ.
ಆದರೆ ಕೈಚಾಚಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು.
‘ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10 ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸದಿರು.
ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ನೀತಿಯ ಬಲಗೈಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ಕೊಡುವೆನು.
11 ನೋಡು, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿ ಕಾಣದೆಹೋಗುವರು.
12 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಹುಡುಕುವೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಣದೆಹೋಗುವರು.
13 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

‘ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
14 ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಹೆದರಬೇಡ.

ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನೂ
ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:

15 ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಸ ಹಂತಿಕುಂಟೆಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಹರಿತವಾದ ಹಲು್ಲಗಳಿವೆ.

ಬೇಸಾಯಗಾರರು ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಹುಲಿ್ಲನಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಅದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.

ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರಗಳಲಿ್ಲ ತುಳಿದಾಡಿ ಅದನು್ನ ಪುಡಿ
ಮಾಡುವಿರಿ.

ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ನೀವು ಕುಂಟೆಯಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ.
16 ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವಿರಿ.
ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಾರಿಸಿ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವುದು.

ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತಸಪಡುವಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿರಿ.

17 “ಬಡಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವರು.
ಆದರೆ ನೀರು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದಾಹಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ, ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ.

ನಾನು ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಸಾಯಲು

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಒಣಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು.
ಕಣಿವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತೆ

ಮಾಡುವೆನು.
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಸರೋವರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಆ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಕಾಣುವವು.

19 ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ದೇವದಾರು, ಆಲೀವ್, ಕಸೂ್ತರಿಜಾಲಿ, ತುರಾಯಿ, ತಪಸಿ

ಮತು್ತ ತಿಲಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಇರುವವು.
20 ಜನರು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ,
ಇವು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಆದವು ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಜನರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ

ಯೆಹೋವನೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸವಾಲು
21 ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಬನಿ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾದಗಳನು್ನ ಮಂಡಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಆಧಾರಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ
ನಡೆದಿದೆ್ದೕನು? ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದೇನು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
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ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆವು. 23 ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಯಾವ
ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಬೇಕು? ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವೇ
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಆಗ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗುವುದು. ಏನನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವದನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳವರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ಗೌರವಿಸಿ,
ಭಯಪಟು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆವು.

24 “ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೇ, ಕೇಳಿ. ನೀವು ಶೂನ್ಯಕಿ್ಕಂತ
ಕಡಿಮೆಯಾದವರು. ನೀವು ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಠಯಲಿ್ಲ ತುಚ್ಛನಾದವನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಜಿಸುವನು.”

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು
25 “ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಾನು

ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿದೆನು.
ಅವನು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವನು.
ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಅವನು ಆರಾಧಿಸುವನು.

ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿದು ಹದಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅವನು
ಅರಸರುಗಳ ಮೇಲೆ ತುಳಿದಾಡುವನು.

26 “ಇವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಾತನನೆ್ನೕ ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವದಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿತೋ?
ಯಾವ ವಿಗ್ರಹವೂ ನಮಗೆ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಮಾತನಾ್ನದರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಮತು್ತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೂ ಇಲ್ಲ.
27 ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ

ಮೊದಲನೆಯವನು.
‘ನೋಡು ನಿನ್ನ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ’
ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.”

28 ನಾನು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದೆನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೂ ಮಾತಾಡುವಷು್ಟ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.

29 ಆ ದೇವರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಶೂನ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯೇ.
ಅವುಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರವು.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನು

“ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ನೋಡಿರಿ!
ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಆತನನೆ್ನೕ.

ನಾನು ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವನು.

2 ಆತನು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡನು,
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ, ಕೂಗುವದಿಲ್ಲ.

3 ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಆತನು ಹುಲಿ್ಲನ ಕಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ತುಂಡುಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಕಿಡಿ ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಆತನು ಆರಿಸನು.
ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು.
4 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ತನಕ
ಆತನು ಬಲಹೀನನಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರು ಸಹ ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ನಂಬುವರು.”

ಯೆಹೋವನೇ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತಗಾರ
5 ನಿಜದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆಕಾಶವನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದಾತನು
ಯೆಹೋವನೇ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು
ಯೆಹೋವನೇ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಜೀವಶಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನೇ.

6 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೆನು.

ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದಕೆ್ಕ

ನೀನು ಗುರುತಾಗಿರುವೆ.

ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವೆ.
7 ನೀನು ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವೆ;
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಬಿಡಿಸುವೆ.
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು

ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆ.
8 “ನಾನೇ ಕತರ್ನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.

ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡೆನು.
ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸುಳು್ಳದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ

ಬಿಟು್ಟಕೊಡೆನು.
9 ಇಗೋ, ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ಈಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.”

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ
10 ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಿರಿ.
ಸಾಗರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮುದ್ರಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲವೂ
ದೂರದೇಶಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಲಿ.

11 ಮರುಭೂಮಿಗಳೂ ನಗರಗಳೂ ಕೇದಾರಿನ ಹಳಿ್ಳಗಳೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

ಸೆಲಾ ಪಟ್ಟಣವಾಸಿಗಳೇ, ಹಷರ್ದಿಂದ ಹಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ತಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಗಾನ ಮಾಡಿರಿ.

12 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
ದೂರದೇಶಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

13 ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧವೀರನಂತೆ ಹೊರಡುವನು.
ಆತನು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿರುವ ಶೂರನಂತಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗುತಾ್ತ
ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.

ದೇವರು ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ
14 “ನಾನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದೆ್ದನು.
ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.

ಈಗ ನಾನು ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ
ಕಿರುಚುವೆನು;

ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುವೆನು.
15 ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ಪವರ್ತಗಳನೂ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ನೆಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು;
ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

16 ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಕುರುಡರನು್ನ
ನಡೆಸುವೆನು.

ಕುರುಡರು ಹೋಗಿರದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಕೊರಕಲು ನೆಲವನು್ನ ಸಮತಟಾ್ಟಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

17 ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.

ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದರಿಂದ

ನಿರಾಶರಾಗುವರು.

ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು
18 “ಕಿವುಡರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಕುರುಡರೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ.

19 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕುರುಡನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ದೂತನು ಕಿವುಡನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಪೂಣರ್
ಕುರುಡನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

20 ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ
ಅವನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗುವದಿಲ್ಲ;

ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೂ ಇಲ್ಲ.”

ಯೆಶಾಯ 41:23 485 ಯೆಶಾಯ 42:20
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21 ತನ್ನ ಸೇವಕನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ
ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದೂ

ಯೆಹೋವನು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ.
22 ಆದರೆ, ಜನರನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಬೇರೆಯವರು

ಸೋಲಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿದಾ್ದರೆ.

ತರುಣರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ;
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಜನರು ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವರಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ “ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು”
ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
23 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರ ಮಾತನು್ನ

ಕೇಳಿದಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಗೊಟು್ಟ
ಕೇಳಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವದನು್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 24 ಯಾಕೋಬ್ ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ನಾವು ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ದೋಚಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಂಕಿಯು
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರೇ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗಿರುವನು

ಯಾಕೋಬೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಈಗ
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಾನೇ

ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೆಸರಿಟೆ್ಟನು. ನೀನು ನನ್ನವನೇ. 2

ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ನೀನು
ಜಲರಾಶಿಯನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನದಿಗಳನು್ನ ದಾಟುವಾಗ ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದಿರುವೆ.
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿನಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದು. 3

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ
ಈಡುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನವನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ
ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಸೆಬಾ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 4 ನೀನು ನನಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯನಾದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ನೀನು ವಾಸಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

5 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವೆನು. ನಾನು
ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. 6

ನಾನು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ, ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆನು. ಬಹುದೂರ ದೇಶಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. 7 ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನನಗಾಗಿಯೇ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
ಅವರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ನಾನೇ, ಅವರು ನನ್ನವರೇ!

8 “ಕಣಿ್ಣದೂ್ದ ಕುರುಡರಂತಿರುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಕಿವಿಯಿದೂ್ದ ಕಿವುಡರಂತಿರುವ ಜನರನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 9 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರೂ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಬೇಕು. ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಆದಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳುವದಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ಕರೆದು ತರಲಿ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ಯವನಾ್ನಡಲಿ. ಆಗ ಅವರು
ಸತ್ಯವಂತರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವದು.”

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೀವು ನನ್ನ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕನು ನೀನೇ. ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ನಾನು ನಿಜ
ದೇವರು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು
ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾವ
ದೇವರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 11 ನಾನೇ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು! ನನ್ನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ! 12 ನಾನೇ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದೆನು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಆ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದತನು

ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರು.” (ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.)
13 “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಯಾರು
ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲರು?”

14 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಕಲಿ್ದೕಯ ಜನರು ಅವರ ಹಡಗುಗಳಿಂದಲೇ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. (ಅವರು ಆ ಹಡಗುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿದಾ್ದರೆ.) 15 ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ
ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು; ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನು.”

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ರಕ್ಷಿಸುವನು
16 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸುವನು. ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 17 “ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ
ಅಶ್ವದಳ, ರಥಬಲ ಮತು್ತ ಭೂದಳವು ಸೋತುಹೋಗುವವು. ಮತೆ್ತ
ಅವರು ಏಳುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವರು. ಮೇಣದ
ಬತಿ್ತಯ ಬೆಂಕಿಯು ಆರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆಯೇ ಅವರು
ನಂದಿಸಲ್ಪಡುವರು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೆನೆಸಬೇಡ. 19 ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಹೊಸ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ಹೊಸ ಸಸಿಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಾನು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನದಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 20

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳೂ ನನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ
ಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವವು. ನಾನು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಬರಮಾಡುವಾಗ ಅವು ನನ್ನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವವು. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. 21 ನಾನು
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಈ ಜನರು ನನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ ಹಾಡುವರು.

22 “ಯಾಕೋಬೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ. 23 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ತರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಬಲಿಯಪರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಆಯಾಸಗೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಧೂಪಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 24

ನೀನು ನನ್ನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ
ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಖಚುರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಾರವನು್ನಂಟುಮಾಡಿರುವೆ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿರುವೆ.

25 “ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಾತನು ನಾನೇ. ನಾನು
ಇದನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಯಾವದು ಸರಿ ಎಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡಿದು್ದ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರುಜುವಾತು
ಮಾಡಬೇಕು. 27 ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೆ ತಂದೆಯು ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು.
ನಿನ್ನ ವಕೀಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದರು. 28

ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಳುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ನಾನು ಅಪರಿಶುದ್ಧ
ಮಾಡುವೆನು. ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು.”

ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು

“ಯಾಕೋಬೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳು. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು. 2 ಯೆಹೋವನಾದ

ನಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು. ನೀನು ತಾಯಿಯ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು.
ಯಾಕೋಬೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನೇ, ಹೆದರದಿರು. ಯೆಶುರೂನೇ
(ಇಸೆ್ರೕಲೇ), ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

3 “ಬಾಯಾರಿದ ಜನರಿ ಗೆ ನಾನು ನೀರು ಹೊಯು್ಯವೆನು. ಬಂಜ
ರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಸಂತಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅದು
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ಹರಿಯುವ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರಿನಂತಿರುವುದು. 4 ಅವರು ಈ ಲೋಕದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವರು. ಅವರು ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದಂತಿರುವರು.

5 “ಒಬ್ಬನು: ‘ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಯಾಕೋಬನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸುವನು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ‘ನಾನು ಯೆಹೋವನವನು’ ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕುವನು.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ನಾನು ‘ಇಸೆ್ರೕಲನು’ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು.”

6 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 7

ನನ್ನಂತಹ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವು
ಈಗ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಆ ದೇವರುಗಳು ಬಂದು ತಾವು
ನನ್ನಂತಿರುವುದಾಗಿ ರುಜುವಾತು ಮಾಡಲಿ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವ ಈ
ಜನರನು್ನ ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏನಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕರುವ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

8 “ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ಭವಿಷ್ಯದ
ಸಂಭವಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ‘ಬಂಡೆ’ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ!”

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕೆ್ಕ ಬಾರದವುಗಳು
9 ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಅವು

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಸು್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕೂ್ಕ ಬಾರವು.
ಆ ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ
ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳು
ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವುಗಳೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ.

10 ಈ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವಯಾರ್ರು? ಇಂಥ
ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವಯಾರ್ರು? 11

ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಜನರೇ, ಅವರು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ಆ
ದೇವರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಭಯವೂ ಉಂಟಾಗುವದು.

12 ಒಬ್ಬನು ಕುಲಿಮೆಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಕಾಯಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಆ ಲೋಹವನು್ನ
ವಿಗ್ರಹವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಹಸಿದಾಗ ಅವನ ಶಕಿ್ತಯು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಬಲಹೀನನಾಗುವನು.

13 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಯು ತನ್ನ ನೂಲಿನಿಂದಲೂ
ಅಡಿಕೋಲುಗಳಿಂದಲೂ ಮರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಮಾಡುವನು.
ತಾನು ಎಲಿ್ಲ ಮರವನು್ನ ತುಂಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿಗಳಿಂದ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮನುಷಾ್ಯಕಾರದಲಿ್ಲ ಕೆತು್ತತಾ್ತನೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಬೇರೆ
ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವದು.

14 ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನು್ನ, ತುರಾಯಿ
ಮರಗಳನು್ನ, ಓಕ್ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಾ್ತನೆ. (ಅವನು ಆ
ಮರಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆದವು. ಅವನು ಮರದ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಮಳೆಯು ಆ
ಸಸಿಯನು್ನ ಮರವನಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯಿಸುವುದು.)

15 ಅವನು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು, ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಲು
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತನೆ; ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನು್ನ ಬೇಯಿಸುತಾ್ತನೆ; ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡುತಾ್ತನೆ; ಉಳಿದ ಮರದ
ತುಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಕೆತು್ತತಾ್ತನೆ. ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ; ಆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನು ತಯಾರಿಸಿದ
ವಿಗ್ರಹ. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು. 16

ಮರದ ಅಧರ್ಭಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸುವನು; ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿನು್ನವನು; ಆ ಮರದ
ಸೌದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಚಳಿಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಅವನು, “ಈಗ
ನನಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಲಿ್ಲ ನಾನು
ನೋಡಬಲೆ್ಲನು!” ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 17 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದ
ತುಂಡು ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದರಿಂದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತಯಾರಿಸುವನು. ಅದನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಕರೆಯುವನು.
ಅದರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆರಾಧಿಸುವನು. ಅದರ ಮುಂದೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

18 ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಣಲಾರದಂತೆ ಅವರ
ಕಣು್ಣಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ ಎಂಬಂತಿವೆ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 19 “ನಾನು ಆ ಮರದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸಿ ಚಳಿಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅದರ
ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಸುಟೆ್ಟನು; ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದೆನು; ಆ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದೆನು; ಉಳಿದ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಈ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು; ನಾನು ಮರದ ತುಂಡನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಅವರೆಂದೂ ಯೋಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.

20 ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇ ತಿಳಿಯದು.
ಅವನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಹೃದಯವು ಅವನನು್ನ
ತಪು್ಪದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ತಾನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಅವನು
ಕಾಣಲಾರನು. “ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಸುಳು್ಳ
ದೇವರಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಜದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಹಾಯಕನು
21 “ಯಾಕೋಬೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ!
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ!

ನಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು; ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.

22 ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡದಂತಿವೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಿಹೋದ
ಮೋಡದಂತೆ ಹಾರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ.”

23 ಯೆಹೋವನು ಮಹಾ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆಕಾಶವು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗವೂ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ತಗಳು ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತವೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು,
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಆತನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

24 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ

ರೂಪಿಸಿದನು.
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು.
ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟೆ್ಟನು;
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹರಡಿದೆನು.”
25 ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವರು

ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸುಳು್ಳ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
ಮಂತ್ರಗಾರರನು್ನ ದೇವರು ಮೂಖರ್ರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಗೊತಿ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಮೂಢರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 26 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಸಂದೇಶಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಜನರು ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವರ ಸಲಹೆಯು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ತೋರಿಸಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದದ ಪುನರ್ ನಿಮಾರ್ಣದಲಿ್ಲ ಸೈರಸನ ಪಾತ್ರ

ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ವಾಸಮಾಡುವರು” ಎಂತಲೂ

ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಿಗೆ, “ನೀವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ”
ಎಂತಲೂ

ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರಗಳಿಗೆ, “ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಗರಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

27 ಆಳವಾದ ನೀರಿಗೆ, “ಒಣಗಿಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ನಾನು ಬತಿ್ತಸುವೆನು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
28 ಸೈರಸನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನೀನೇ ನನ್ನ

ಕುರುಬನು.
ನಾನು ಬಯಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ಮಾಡುವೆ.
ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವೆ’ ಎಂದೂ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ‘ನಿನ್ನ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಮತೆ್ತ ಹಾಕಲ್ಪಡುವದು’

ಎಂದೂ ಹೇಳುವೆ.”
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ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡಲು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸೈರಸನ ಆಯೆ್ಕ

ತಾನು ಆರಿಸಿರುವ ಅರಸನಾದ ಸೈರಸನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನಾನು ಸೈರಸನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು.

ಅರಸರುಗಳಿಂದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವಂತೆ
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು.

ನಗರದಾ್ವರಗಳು ಅವನ ಮುನು್ನಗು್ಗವಿಕೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದು.
ನಗರದಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆದು ಸೈರಸನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವೆನು.”
2 ಸೈರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಮುನು್ನಗು್ಗವದು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೆಲಸಮ

ಮಾಡುವೆನು.
ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ನಗರ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವೆನು.
ದಾ್ವರಗಳ ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬಿಡುವೆನು.

3 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಗುಪ್ತವಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ನಿಕ್ಷೇಪವನೂ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.

ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು.

ನಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4 ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಾಗಿ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಾಗಿ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸೈರಸನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿರುದನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ.
ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

6 ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು
ನಾನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ದೇವರೆಂದೂ
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

7 ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆಯನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ.
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ತರುವವನೂ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡುವವನೂ ನಾನೇ.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.

8 “ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಮೋಡಗಳು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸಲಿ.

ಭೂಮಿಯು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ;
ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆಳೆಯಲಿ.

ಒಳೆ್ಳತನವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.”

ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವನು
9 “ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡು. ತಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟದಾತನೊಂದಿಗೆ

ವಾದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವರು
ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯ ತುಂಡುಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು
ಮೃದುವಾದ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆ
ಮಡಿಕೆಯು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?’ ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ. ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದವನನು್ನ
ಪ್ರಶಿ್ನಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಈ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ. 10

ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತನೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನು್ನ, ‘ನನಗೆ
ಜೀವ ಯಾಕೆ ಕೊಟೆ್ಟ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ತಾಯಿಗೆ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಹೆತ್ತದು್ದ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’”

11 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಾನು ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುವಿಯಾ?
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಿಯೋ?

12 ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನೂ

ನಾನೇ.
ನನ್ನ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನು್ನ ನನ್ನ

ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

13 ನಾನು ಸೈರಸನಿಗೆ ಸುಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅವನ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಸೈರಸನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವನು;
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಸೈರಸನು ನನಗೆ ಮಾರಿಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವ

ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುವರು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೇನೂ ಖಚುರ್ ಇಲ್ಲ.”

ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
14 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ

ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆ.

ಸೆಬಾದ ಉನ್ನತ ಜನರು ನಿನ್ನವರಾಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.

ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ’”
ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು.

15 ದೇವರೇ, ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಣಲಾರರು.
ನೀನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿಮೋಚಕನು.

16 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿರಾಶರಾಗುವರು.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು.
17 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲು ಯೆಹೋವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದು.
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವದಿಲ್ಲ.

18 ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದು್ದ ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದಲ್ಲ.
ಅದು ಜನಭರಿತವಾಗಿರಲೆಂದೇ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

“ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು,
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

19 ನಾನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ
ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಈ ಭೂಮಿಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಡಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿರಿ
ಎಂದು ನಾನು ಯಾಕೋಬನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು
20 “ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಜನರೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬನಿ್ನರಿ. (ಈ ಜನರು ಮರದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅವರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಮಾಡುವದು ಅವರಿಗೇ
ತಿಳಿಯದು. 21 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ತಾವು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬುತಾ್ತರೆಂದು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಲಿ.)

“ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಬಂದವರು ಯಾರು? ನಾನೇ. ಯೆಹೋವನಾದ
ನಾನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನನ್ನಂಥ
ದೇವರು ಬೇರೆ ಇದಾ್ದರೆಯೇ? ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು
ಬೇರೆಲಾ್ಲದರೂ ಇರುವನೇ? ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸುವಂಥ ಬೇರೆ
ದೇವರು ಇರುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಬೇರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ! 22

ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿರಿ. ನಾನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರು.

23 “ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಯು ನಾ್ಯಯವಾದದೂ್ದ ನೀತಿಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥದು್ದ
ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವದು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರೆಂದು ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವನು. 24

ಜನರು ಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ಶಕಿ್ತಯೂ, ಒಳೆ್ಳಯತನವೂ
ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬರುವದು.’”

ಯೆಶಾಯ 45:2 488 ಯೆಶಾಯ 45:24
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ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಆತನ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳುವರು. ಆಗ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡವರು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು. ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು.

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ

ಬೇಲ್ ಮತು್ತ ನೆಬೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವವು.
ಒಡೆಯನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ. ಜನರು ಭಾರವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವರು. ಅವು ಕೇವಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕಾದ ಹೊರೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಜನರನು್ನ
ದಣಿಸುವುದೊಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 2 ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳುವವು.
ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು; ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಒಯು್ಯವರು.

3 “ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಮುದುಕರಾಗುವಾಗಲೂ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲು ನರೆತಾಗಲೂ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರುವೆನು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.”

5 “ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿರಾ? ಇಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಮಾನರಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಂತಿರಲು ಬೇರೆ
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೇ? 6 ಕೆಲವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಕೈಚೀಲಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರವು
ಉದುರುತ್ತವೆ, ಅವರು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗುತಾ್ತರೆ;
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಮರದಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 7 ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರುತಾ್ತರೆ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. ಜನರೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟಾ್ಟಗ ಅವು ಅಲಾ್ಲಡುವದಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಎದು್ದಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಅವು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಕೇವಲ
ವಿಗ್ರಹಗಳಷೆ್ಟೕ. ಅವು ಜನರನು್ನ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರವು.

8 “ನೀವು ಪಾಪಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತೆ್ತ
ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಿ. 9 ಬಹಳ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾನು ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ. ಆ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ.

10 “ನಾನು ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಇನೂ್ನ
ಸಂಭವಿಸದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಯೋಜಿಸುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವವು. ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಗಿಡುಗನಂತಿರುವನು. ಅವನು ಬಹು
ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವನು.
ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಮುಗಿಸುವೆನು. ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆನು. ನಾನೇ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವೆನು.

12 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 13 ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬೇಗನೆ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಚೀಯೋನಿಗೆ,
ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅದು್ಭತವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರುವೆನು.”

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ

“ಕನಿ್ನಕೆಯೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕುಮಾರಿಯೇ
ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿಕೊ.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕುಮಾರಿಯೇ, ಸಿಂಹಾಸನರಹಿತಳಾಗಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!

ಈಗ ನೀನು ಯಜಮಾನಿಯಲ್ಲ.

ನೀನು ಕೋಮಲವಾದ ತರುಣಿ ಎಂದು ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

2 ಈಗ ನೀನು ದಾಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿನ್ನ ಮನೋಹರವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು.

ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಬೀಸು.

ಜನರು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ
ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟು.
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.

3 ಪುರುಷರು ನಿನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸುವರು.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆ.
ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

4 “‘ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು; ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು’
ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವರು.”
5 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನೇ, ಅಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರು.
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕುಮಾರಿಯೇ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇರು,
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ‘ಜನಾಂಗಗಳ ರಾಣಿ’ ಎಂದು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ

ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
6 “ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಟಿ್ಟಗೆದಿ್ದದೆ್ದನು.
ಅವರು ನನಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟಾ್ಟದೆನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟನು.
ಅವರನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು;

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ವೃದ್ಧರೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
7 ‘ನಾನು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಣಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು’ ಎಂದು

ನೀನು ಹೇಳುವೆ.
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸಲೇ

ಇಲ್ಲ.
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಕೋಮಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯೇ,’ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಿನೊ್ನಳಗೆ,
‘ನಾನೇ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತ. ನನ್ನಂಥ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾನೆಂದಿಗೂ ವಿಧವೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ

ಮಕ್ಕಳಿರುವರು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವೆ.
9 ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎರಡು

ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ, ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ನಿನ್ನ

ಗಂಡನನು್ನ ಕಳಕೊಳು್ಳವೆ.
ಹೌದು, ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವವು.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಲಾರವು.
10 ನೀನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ, ಆದರೂ ನೀನು

ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
‘ನಾನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು

ನೀನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
‘ನಾನೇ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತ, ನನ್ನಂಥ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ’

ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆ.
11 “ಆದರೆ ವಿಪತು್ತ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವದು.
ಅವು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಆದರೆ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವದು.
ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಆ ವಿಪತ್ತನು್ನ ತಡೆಯಲಾಗದು.

12 ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವುದರಲೆ್ಲೕ
ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವನು್ನ ಕಳೆದಿರುವೆ.

ಸರಿ, ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀನು ಭಯಪಡಿಸಬಹುದು.

13 ನಿನಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಲಹೆಗಾರರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ನೀನು

ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿಯಾ?
ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನು್ನ ಕರೆಯಿಸು.
ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಅವರು

ಹೇಳಬಲ್ಲರು.
ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳು ಯಾವಾಗ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಅವರು

ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು.
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14 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವದು.

ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.
ರೊಟಿ್ಟಸುಡಲು ಕೆಂಡಗಳು ಕಾಣಿಸದಂತೆಯೂ ಚಳಿ

ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಕಿ ಇರದಂತೆಯೂ ಅವರು ಕ್ಷಣಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು.

15 ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ
ಆಗುವದು.

ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಿಸಿದ್ದ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವನು.
ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯಾಕೋಬನ
ಮನೆತನದವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.

ನೀವು ಯೆಹೂದದ ಕುಟುಂಬದವರು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ನೀವು ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ

ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಯಥಾಥರ್ರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
2 “ಹೌದು, ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು.
3 “ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು.
ಫಕ್ಕನೇ ಅವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

4 ನೀವು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿದು್ದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಂಬದೆ
ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ನೀವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಬಗ್ಗದ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಹಿತಾ್ತಳೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಮೊದಲೇ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು.

ಅವು ಸಂಭವಿಸುವದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಕಾಲದ ಮೊದಲೇ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ನೀವು, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ,
ನಮ್ಮ ಮರ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ದೇವರುಗಳೇ ಅವುಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದು್ದ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.’”

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ
6 “ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದಿರಿ; ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ನೀವು ಈವರೆಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ
ಗುಪ್ತವಿಷಯಗಳನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

7 ಇವು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ.
ಇವು ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು.

ಈ ದಿವಸಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ‘ನಮಗೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ಗೊತಿ್ತದೆ’ ಎಂದು ನೀವು

ಹೇಳಲಾಗದು.
8 ಆದರೆ ನಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ನೀವು ನನ್ನ

ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದಿರಿ.
ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಏನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು
ತಿಳಿದಿದೆ್ದನು.

ನೀವು ಹುಟಿ್ಟದಾಗಿನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದಿ್ದರುವಿರಿ.

9 “ಆದರೆ ನಾನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆನು.
ನಾನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡುವೆನು.

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾನು ನಾಶಮಾಡದೆ
ಇದು್ದದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.

ನನ್ನ ತಾಳೆ್ಮಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ.
10 “ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು.

11 ನಾನು ಇದನು್ನ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಸು್ತತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ಯಾಕೋಬೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾನು

ಕರೆದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ನಾನೇ ಆದಿಯೂ
ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

13 ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಆಕಾಶವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕರೆದಾಗ
ಅವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು.

14 “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಈ ವಿಷಯಗಳು

ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ!”
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೂ
ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೂ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನು.

15 “ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುತರುವೆನು;
ಅವನಿಗೆ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

16 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿರಿ!
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವಾಗ ನಾನು

ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಆದಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”
ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ

ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಆತ್ಮನೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 17 ರಕ್ಷಕನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.
ಯಾವದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ, ಪ್ರಯೋಜನಕರವೋ ಅದನು್ನ

ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು.

18 ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ,
ತುಂಬಿಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ.

ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು.

19 ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿರುತಿ್ತದ್ದರು.

ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಾಶವಾಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.”

20 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೊರೆಯಿರಿ.
ನನ್ನ ಜನರೇ, ಕಸಿ್ದೕಯರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.

ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
“ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದು” ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ

ತಿಳಿಸಿರಿ.
21 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಜನರು ಬಾಯಾರಲಿಲ್ಲ;

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುಂತೆ
ಮಾಡಿದನು.

ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹರಿಯಿತು.

22 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಸಿಗದು.”

ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ

ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಾನು ಹುಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ

ಕರೆದನು.
ನಾನು ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ

ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆದನು.
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2 ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಹದವಾದ ಕತಿ್ತಯಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ

ಇರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಾಣದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಡುತಾ್ತನೆ.

3 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.”

4 ಆಗ ನಾನು “ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದವು.

ನಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸವೆಯಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಏನೂ
ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ

ತೀಮಾರ್ನಿಸಲಿ.
ನನಗೆ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ದೇವರೇ

ತೀಮಾರ್ನಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
5 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ರೂಪಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಯಾಕೋಬನನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವನು.
ನಾನು ಆತನಿಂದ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವೆನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನ ಕುಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಪುನಃಸಾ್ಥಪಿಸುವೆ.

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಕೆಲಸವಿದೆ. ಅದು ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಮಹತಾ್ತದದು್ದ.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀನು ನನ್ನ

ಮಾಗರ್ವಾಗುವೆ.”
7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ವಿಮೋಚಕನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು

ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನು ದೀನನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಅರಸರನು್ನ ಸೇವಿಸುವನು.
ಆದರೆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

ಆದರೆ ರಾಜರುಗಳು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದನಿಂತು
ಗೌರವಿಸುವರು.

ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.”
ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಯೆಹೋವನ

ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ಆತನು ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ
8 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಮಯವಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು,
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವೆನು.
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ

ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆ.
ದೇಶವು ಈಗ ನಾಶವಾಗಿದೆ,
ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯು ಯಾರದಾಗಿತೊ್ತೕ ಅವರಿಗೆ ನೀನದನು್ನ

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆ.
9 ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನೀವು,
‘ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ,
‘ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲರುವವರು ತಿನು್ನತಾ್ತ ಹೋಗುವರು.
ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಲೂ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ದೊರೆಯುವದು.

10 ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗದು, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದು.
ಸೂಯರ್ನ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ಗಾಳಿಯಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ

ಹಾನಿಮಾಡದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು,
ಅವರನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಡಿಸುವನು.

11 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೊಂದು ಮಾಗರ್ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವೆನು.
ಬೆಟ್ಟವು ನೆಲದ ಮಟ್ಟಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವುದು;

ತಗು್ಗ ಏರಿಸಲ್ಪಡುವದು.
12 “ಇಗೋ, ದೂರದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಉತ್ತರ, ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಸಾ್ವನಿನಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.”

13 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ!

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಬಡವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ.

14 ಆದರೆ ಈಗ ಚೀಯೋನ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿದಾ್ದನೆ.”
15 ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಮರೆತಾಳೇ?
ತಾನು ಹೆತ್ತ ಶಿಶುವನು್ನ ತಾಯಿಯು ಮರೆತುಬಿಡುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.

ಒಂದುವೇಳೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರೆತಾಳು,
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲ.

16 ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು.
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ್ಕ

ಬಿಡುವರು.”
18 ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡು! ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು!
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲಾ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಕೊರಳಲಿ್ಲ ಧರಿಸುವ ಹಾರದಂತಿರುವರು.
ಮದುಮಗಳು ಧರಿಸುವ ಕಂಠಹಾರದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.

19 “ಈಗ ನೀನು ಸೋತವಳೂ ನಾಶವಾದವಳೂ ಆಗಿರುವಿ.
ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬುವದು.

ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದವರು ಬಹುದೂರ ಹೋಗುವರು.
20 ಕಳೆದುಹೋದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ವ್ಯಸನವಾಗಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ‘ಈ ದೇಶವು ನಮಗೆ ಸಾಲುವದಿಲ್ಲ.
ಇದಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

21 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, ‘ಈ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನಗೆ
ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು?

ಇದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ! ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
ನಾನು ಸೋಲಲ್ಪಟ್ಟವಳಾಗಿ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿದೆ್ದನು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು?

ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಇದೆ್ದನಲಾ್ಲ!
ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?’” ಎಂದು

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
22 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿ ಸನೆ್ನ ಮಾಡುವೆನು.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವೆನು.

ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವರು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು

ತರುವರು.
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಬರುವರು.

23 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಸರು ಉಪಾಧಾ್ಯಯರಾಗಿರುವರು.
ರಾಜಪುತಿ್ರಯರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಆ ಅರಸರೂ ರಾಜಪುತಿ್ರಯರೂ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಧೂಳಿಗೆ ಮುತು್ತ ಕೊಡುವರು.

ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಆಶಾಭಂಗಪಡನು ಎಂದು ಆಗ

ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.”
24 ಯುದ್ಧವೀರನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದದ್ದನು್ನ
ನೀನು ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾರೆ.

ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನು ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯನು್ನ ಕಾವಲು ಕಾಯುವಾಗ
ಆ ಕೈದಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.

25 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಕೈದಿಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಬಲಿಷ್ಠ ಸೈನಿಕನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಕೈದಿಯನು್ನ

ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.

26 ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರು
ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು;
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಕುಡಿಸಿ

ಅಮಲೇರಿಸುವೆನು;
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ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂದು
ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವರು.”

ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

ಆದರೆ ನಾನು ಆಕೆಗೆ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ ದಾಖಲೆ
ಪತ್ರವೆಲಿ್ಲದೆ?
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಸಾಲ

ತೀರಿಸಬೇಕಿತೆ್ತೕ?
ಆ ಸಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಿದೆ್ದನೋ,

ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟಿ್ಟದು್ದ ನೀವು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನಕಾ್ಕಗಿಯೇ.

ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿಯೇ.

2 ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಎಷು್ಟ ಕರೆದರೂ ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾರುಮಾಡಲು ನನಗೆ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿದೆ.
ಇಗೋ, ನಾನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಒಣಗಿಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ

ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವದು.
ಮೀನುಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತ ನಾರುವವು.

3 ಆಕಾಶವನು್ನ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಅದನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು.
ಅದು ಶೋಕವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಕಪಾ್ಪಗಿ ಇರುವದು.”

ದೇವರ ಸೇವಕನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವನು
4 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸುವ

ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ ನಾನು ದುಃಖದಲಿ್ಲರುವ ಈ
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಪ್ರತೀ ಮುಂಜಾನೆ ವಿದಾ್ಯಥಿರ್ಯೋ
ಎಂಬಂತೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತನೆ. 5 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ. 6 ನನ್ನ ಬೆನಿ್ನಗೆ
ಹೊಡೆಯಲೂ ನನ್ನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕೀಳಲೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬೈದು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಉಗುಳಿದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅಡಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 7 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶಾಪಗಳು ನನಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯನು್ನ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಲವಾಗಿರುವೆನು. ನಾನು
ನಿರಾಶನಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು
ಆತನು ತೋರಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿ
ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ,
ನಮಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲಿ! 9 ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಹೊರಿಸಲಾಗದು. ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯ
ಬಟೆ್ಟಯಂತಾಗುವರು, ನುಸಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

10 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಜನರು ಆತನ ಸೇವಕನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆ ಸೇವಕನು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವನು.
ಅವನು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟ
ತನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

11 “ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಗಳನೂ್ನ ದೀವಟಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಹಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ, ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀವಟಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವೇ ಬಿದು್ದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಿರಿ. ಇದನು್ನ ನಾನೇ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಬ್ರಹಾಮನಂತೆ ಇರಬೇಕು

“ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬಹಳವಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ

ನೋಡಿರಿ; ಆ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ನೀವು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 2

ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆಯಾದ
ಸಾರಳನೂ್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ; ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದನು. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಅವನ
ಸಂತಾನವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಮಹಾಜನಾಂಗದ
ಮೂಲಪುರುಷನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು.”

3 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿಜರ್ನವಾದ ಅದರ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಆದರಿಸುವನು; ಅವರಿಗಾಗಿ
ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಏದೆನ್ ಉದಾ್ಯನವನದಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಆ
ದೇಶವು ಬರಿದಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನ
ಉದಾ್ಯನವನವಾಗುವದು. ಅದರೊಳಗಿರುವ ಜನರು
ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವರು,
ಜಯಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವರು.

4 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯ ಬೆಳಕಿನಂತಿದು್ದ ಹೇಗೆ

ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
5 ನಾನು ನಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ತೋರಿಸುವೆನು.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ

ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.
ದೂರದೇಶದವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ

ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
6 ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ಹೊಗೆಯ ಮೋಡದಂತೆ ಆಕಾಶವು ಇಲ್ಲದೆಹೋಗುವದು.
ಭೂಮಿಯು ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳೆಯ ಬಟೆ್ಟಯಂತಾಗುವುದು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು ಸಾಯುವರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವದು.
ನನ್ನ ಕರುಣೆಯು ಅಂತ್ಯವಾಗದು.

7 ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೀವು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ದುಷ್ಟಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ.

8 ಯಾಕೆಂದರೆ ನುಸಿಯು ಅವರನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ
ತಿಂದುಹಾಕುವುದು. ಅವರು ಉಣೆ್ಣಯಂತಿರುವರು,

ನುಸಿಯು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸದಾಕಾಲವಿರುವುದು.”

ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೇ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವದು
9 ಯೆಹೋವನ ಭುಜಬಲವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ,
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊ!

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರು.

ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನೀನು ರಹಬನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವೆ.
ದೈತಾ್ಯಕಾರದ ಮೃಗವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವೆ.

10 ನೀನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿರುವೆ. ಮಹಾ ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳ
ನೀರನು್ನ ನೀನು ಬತಿ್ತಸಿರುವೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ನೀನು ರಸೆ್ತಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುತಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವರು.
ಅವರ ಹಷರ್ವು ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟದಂತೆ

ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
ಅವರು ಹಷರ್ದಿಂದ ಹಾಡುವರು.
ಅವರ ದುಃಖವೆಲಾ್ಲ ಬಹುದೂರವಾಗುವುದು.

12 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂತೈಸುವಾತನು ನಾನೇ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು.
ಅವರು ಹುಟಿ್ಟ ಸಾಯುವ ನರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸಾಯುವ ಕೇವಲ ಮಾನವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.”

13 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ.
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ.

ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಆತನನೂ್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ನೀನು

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಅವರೆಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ? ಅವರೆಲಾ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

14 ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವರು.
ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಊಟವಿರುವದು.

15 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.
ನಾನು ಸಾಗರವನು್ನ ಕದಡಿಸಿ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

(ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.)
16 “ನನ್ನ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ

ನಿನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಕಾಪಾಡುವೆನು. ಹೊಸ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಚೀಯೋನಿಗೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು
17 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ; ಎದೆ್ದೕಳು;
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ವಿಷತುಂಬಿದ ಪಾತೆ್ರಯಂತಿದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಿತು್ತ.

ಈಗ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿದಿರುವೆ.
18 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ

ಅವಳಿಗಾಗಿ ನಾಯಕರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕರು
ಯಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 19 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎರಡು
ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಂದವು: ಲೂಟಿ ಮತು್ತ ಕೊರತೆ; ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ಖಡ್ಗ.

ನೀನು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ನಿನ್ನ ಜನರು
ಬಲಹೀನರಾದರು. ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಮಲಗಿದರು. ಆ ಜನರು ರಸೆ್ತಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ
ಜಿಂಕೆಯಂತಿರುವರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ, ತಾಳಲಾರದಷು್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ದೇವರು
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು
ಕಂಗಾಲಾದರು.

21 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ನೀನು
ಅಮಲೇರಿದವಳಂತೆ ಶಕಿ್ತಹೀನಳಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರುವುದು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲ್ಲ, “ ವಿಷದಿಂದಷೆ್ಟೕ.”

22 ನಿನ್ನ ದೇವರೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ವಿಷದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
(ಶಿಕ್ಷೆ) ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. 23 ಈಗ ನನ್ನ ಕೋಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ
ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗಬೀಳು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ನಾವು ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀನು ಮಣಿ್ಣನ
ಧೂಳೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿದರು. ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಬೀದಿಯಾದಿ.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದು

ಚೀಯೋನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ನಿನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೊ; ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊ.
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ.
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಮತೆ್ತೕ ಪ್ರವೇಶಿಸರು.

2 ನಿನ್ನ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮನೋಹರವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊ.
ಚೀಯೋನಿನ ಕುಮಾತೆರ್ಯಾದ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಒಮೆ್ಮ

ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದೆ್ದ.

ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊ.

3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಾರಿದು್ದ ಹಣಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ;
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡುವೆನು.”
4 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ

ಜನರು ಮೊದಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲು ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ದಾಸರಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಶೂ್ಶರವು ಅವರನು್ನ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು. 5 ಈಗ ನೋಡು, ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಗಮನಿಸು. ಇನೊ್ನಂದು ಜನಾಂಗವು ಅವರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿತು. ಈ ದೇಶವು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡಿಸಿ
ನಕಿ್ಕತು್ತ. ಈಗ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೇಲಿ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.”

6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗಾಯಿತು. ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವದು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯವಾಗುವದು.
‘ನಾನೇ’ ಎಂಬಾತನಾದ ನಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವದು.”

7 ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾಹಕನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತರುವದು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದವಾಗಿದೆ.
ಸಂದೇಶಕಾರನು, “ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ, ನಾವು
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಚೀಯೋನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದನೆ!”
ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವದು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ
ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ.

8 ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಾಯುವವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸಂತಸಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವದನು್ನ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನೋಡುವನು.
9 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತೆ್ತ

ಸಂತೋಷಿಸುವವು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ

ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.
10 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ

ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವದನು್ನ ದೂರದೇಶದವರು

ನೋಡುವರು.
11 ನೀವು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು;
ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು.

ಯಾಜಕರೇ, ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ.

12 ನೀವು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಿರಿ.
ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬರುವಂತೆ ಅವರು ಬಲವಂತ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೂ ಇರುವನು.

ದೇವಸೇವಕನ ಸಂಕಟ
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ

ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ. ಆತನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವನು. ಅವನು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾದವನಾಗಿರುವನು. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವರು. 14 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ
ಸೇವಕನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು
ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಗುರುತೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ರೂಪವು
ವಿಕಾರವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಆತನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದನು. 15

ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
ಅರಸರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು. ಅವರು
ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ
ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಆತನ ವಿಚಾರ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂತು.”

ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾರು ನಂಬಿದರು?
ಯೆಹೋವನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು?
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2 ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಸಿಯು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಆತನು ಬೆಳೆದನು. ಆತನು ಒಣ ನೆಲದಿಂದ ಚಿಗುರುವ
ಬೇರಿನಂತಿದ್ದನು. ಆತನು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಪುರುಷನಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೂ ಆತನಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿದಾಗ ಆತನಲಿ್ಲ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 3

ಜನರು ಆತನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆತನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಆತನನು್ನ ತೊರೆದರು. ಆತನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದನು. ಆತನು
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಜನರು ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆತನನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು. ನಮ್ಮ ಬೇನೆಯನು್ನ ಆತನು ಅನುಭವಿಸಿದನು.
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೆನಸಿದೆವು. ಆತನು
ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೊಡೆದನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 5 ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆತನು ಬಾಧಿತನಾದನು. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು
ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಆತನೇ
ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು.
6 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪ ತೊಳಲಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಹೋದೆವು. ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ
ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು.

7 ಆತನು ಬಾಧೆಯನೂ್ನ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು.
ಆದರೂ ಆತನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ
ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ
ಮೌನವಾಗಿರುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಆತನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು.
8 ಜನರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು; ಆತನಿಗೆ
ಅನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡಿದರು; ಆತನನು್ನ
ಜೀವಲೋಕದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಸಂತಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9

ಆತನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಧನಿಕರೊಂದಿಗೂ ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೂ
ಹೂಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನು ಯಾವ ಅಪರಾಧವನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ;
ಸುಳಾ್ಳಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.

10 ಆತನನು್ನ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಜಜ್ಜಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ನಿಧಾರ್ರವಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವಕನು ತನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗುವನು. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುವನು. ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನು
ಮಾಡುವನು. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ
ಸಂಕಟಪಡುವನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಾಗುವುದನು್ನ ಆತನು
ನೋಡುವನು. ತಾನು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವನು.

ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನನ್ನ
ಒಳೆ್ಳೕ ಸೇವಕನು ಮಾಡುವನು. ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. 12 ಈ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಆತನನು್ನ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ
ಸಮಪಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಆತನು ಜನರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆತನು
ಬಹುಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈಗ ಆತನು
ಪಾಪಮಾಡಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನಾಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವನು

ಬಂಜೆಯೇ, ಸಂತೋಷಿಸು, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಗಂಡ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಗಸಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ

ಮಕ್ಕಳಿರುವರು.”
2 “ನಿನ್ನ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು.
ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಅಗಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸು.

ನಿನ್ನ ಡೇರೆಯನು್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಬಲವಾಗಿಯೂ ಮಾಡು.
3 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿ.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಡವಿಹಾಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಿಗಿ ವಾಸಿಸುವರು.

4 ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ನಿರಾಶಳಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಆಡುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಯೌವ್ವನಸ್ಥಳಾಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಆ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟವಳಾಗಿದಿ್ದ.

ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ
ನೀನು ಪಟ್ಟ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

5 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ (ದೇವರು) ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನನು್ನ ‘ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ದೇವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
6 “ನೀನು ಗಂಡಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂತಿದಿ್ದ.
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೀನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದಿ್ದ.

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನವಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಕರೆದನು.
ಎಳೇ ಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮದುವೆಯಾದ ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟ

ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ನೀನಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನವಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು.”
7 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದೆನು.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ಮಾತ್ರ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನನಗಾಗಿ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿನಗೆ

ಅತ್ಯಂತ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
8 ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದನು ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ

ಮರೆಯಾದೆನು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವೂ ಸಂತೈಸುವೆನು.”

ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
9 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನೋಹನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು

ಲೋಕವನು್ನ ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊ.

ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ನೋಹನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಜಲಪ್ರವಾಹದಿಂದ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಾಶಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಪವರ್ತಗಳು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋದರೂ

ಬೆಟ್ಟಗಳು ಧೂಳಾದರೂ
ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆಯದು.
ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಕಾಲದ
ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲ ಇರುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರುವನು.
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

11 “ಬಡನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದಾಗ

ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನು ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸುಂದರವಾದ ಗಾರೆಯನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನು್ನ ಹಾಕುವೆನು.
12 ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳೆಲಾ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಲು್ಲಗಳೇ.
ಹೊಳೆಯುವ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೊರಬಾಗಲನು್ನ

ತಯಾರಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು.
13 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಇರುವದು.

14 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದ ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೂ ನಿನಗೆ ಹಾನಿಮಾಡದು.

15 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಯಾವ ಸೈನ್ಯವೂ ಯುದ್ಧಮಾಡದು.
ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶತು್ರವನು್ನ

ನೀನು ಗೆಲು್ಲವೆ.
16 “ಇಗೋ, ನಾನು ಕಮಾ್ಮರನನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ಅವನು

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಊದಿ ಬಿಸಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪಾಗಿ
ಕಾದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಉಪಕರಣವನು್ನ
ತಯಾರಿಸುವನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವ ‘ನಾಶಕನನು್ನ’
ನಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.

17 “ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಜನರು
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಆ ಆಯುಧಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲಾರವು. ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಆ
ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳೆಂದು ತೋರಿಸಲಾರವು.

“ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದೇನು? ಅವರಿಗೆ
ಆತನಿಂದಲೇ ಸುಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
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ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವ ಆಹಾರವನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡುತಾ್ತನೆ

“ಎಲೈ ಬಾಯಾರಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೇ,
ಬಂದು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಬಂದು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿಂದು ಕುಡಿಯಿರಿ ಹಾಲಿಗೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕೂ್ಕ

ಕ್ರಯವಿಲ್ಲ.
2 ಆಹಾರವಲ್ಲದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಯಾಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸದ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತೕರಿ?

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಅವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

3 ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ನಾನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ
ಅದಿರುವುದು.
ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ

ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿರುವೆನೆಂದೂ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು.
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು.

4 ದಾವೀದನು ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕ

ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗುವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದೆ.”

5 ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ನೆಲೆಸಿವೆ.
ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೀನು ಕರೆಯುವೆ.

ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬರುವವು.

ಇವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಆಗುತ್ತವೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವದರಿಂದ
ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯವು ದಾಟುವ ಮೊದಲು
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿರಿ.

ಆತನು ಹತಿ್ತರವಿರುವಾಗಲೇ ಕರೆಯಿರಿ.
7 ಕೆಟ್ಟಜನರು ಕೆಟ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ.
ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡದಿರಲಿ.

ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿ.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಆದರಿಸುವನು.

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ
ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.

ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
8 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ಗಳು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳಲ್ಲ.

9 ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆಯೋ
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅಷೆ್ಟೕ

ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ;
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅಷೆ್ಟೕ

ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
10 “ಮಳೆಯೂ ಹಿಮವೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಅವು ನೆಲವನು್ನ ತೇವಮಾಡದೆ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಗ ನೆಲವು ಬೀಜವನು್ನ ತೋಯಿಸಿ ಸಸಿ ಚಿಗುರುವಂತೆ
ಮಾಡುವದು.

ಆ ಸಸಿಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಜನರು ಆ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.

11 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತುಗಳು
ಯೋಚಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್
ಮಾಡುವವು.

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಮುಗಿಸುವವು.

12 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬರುವಿರಿ.

ಪವರ್ತಗಳೂ ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಕುಣಿದಾಡುವವು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮರಗಳೆಲಾ್ಲ ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವವು.
13 ಪೊದೆಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು

ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.
ಹಣಜಿಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸುಗಂಧ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು.

ಇವು ಯೆಹೋವನಾಮವನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವು.
ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೆಂದು ಇವು ತೋರಿಸುವವು.
ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನಾ್ಯಯವಂತರಾಗಿರಿ; ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿರಿ;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ; ಇಡೀ

ಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ನನ್ನ ನೀತಿಯು ಬೇಗನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. 2 ಸಬ್ಬತಿ್ತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು
ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡದವನು
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವನು.”

3 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಕಂಚುಕಿಯು, “ನಾನು
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಾರದ ಒಣಗಿದ ಮರ.” ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು.

4 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಈ
ಕಂಚುಕಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್ ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ; ಅವರು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭ ನೆಡುವೆನು. ನನ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವು. ಹೌದು,
ಆ ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

6 “ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವರು. ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ಆತನ ನಾಮವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ಸಬ್ಬತ್ದಿವಸವನು್ನ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವೆಂದು ನೆನಸಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸುವರು. 7 ನಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ
ತರುವೆನು; ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ನಾನು
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.” 8

ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನು, “ಈ
ಜನರನು್ನ ನಾನು ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

9 ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳೇ,
ಬಂದು ತಿನಿ್ನರಿ!

10 ಕಾವಲುಗಾರರೆಲಾ್ಲ ಕುರುಡರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ತಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಅವರು ಬೊಗಳದ ನಾಯಿಗಳಂತಿರುವರು.
ಅವುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಮಲಗುವವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಲಗುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪಿ್ರೕತಿ.

11 ಅವರು ಹಸಿದ ನಾಯಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪಿ್ತ ಹೊಂದುವವರಲ್ಲ.

ಕುರುಬರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುವುದೇ ತಿಳಿಯದು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳ ಹಾಗೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪದಾ್ದರೆ.

ಅವರೆಲಾ್ಲ ಅತಾ್ಯಶೆಯುಳ್ಳವರು;
ತಮ್ಮನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ.

12 ಅವರು ಬಂದು,
“ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ನಾಳೆಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕುಡಿಯುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ

ನೀತಿವಂತರು ಇಲ್ಲವಾಗುವರು; ಯಾರೂ ಅದನು್ನ
ಗಮನಿಸರು.
ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗತಿಸಿಹೋಗುವರು;

ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಯಾರೂ ಗ್ರಹಿಸರು.
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ಕೇಡಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲೆಂದೇ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೀಗಾಯಿತು
ಎಂದು ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸರು.

2 ಆದರೆ ಶಾಂತಿಸಮಾಧಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು; ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವರು.

3 “ಮಾಟಗಾತಿರ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯು ಸೂಳೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಮಾರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.

4 ನೀವು ಸುಳು್ಳಹೇಳುವ ದುಷ್ಟಮಕ್ಕಳು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ನನ್ನನು್ನ ಹಿಯಾಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ;
ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ನನ್ನತ್ತ ಚಾಚುತಿ್ತೕರಿ.

5 ನೀವು ಮಾಡಬೇಕೆನು್ನವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸಿರು
ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ

ಸುಳು್ಳದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವದೊಂದನೆ್ನೕ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಕೊಂದು
ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಯಜ್ಞಮಾಡುವಿರಿ.

6 ನದಿ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ನುಣುಪಾದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಸುರಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು ಕಲೆ್ಲೕ.
ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಂದು

ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.
7 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ
ಉನ್ನತ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹಾಸುವಿರಿ.

ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
8 ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ನೀವು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವುಗಳ ಬೆತ್ತಲೆ ಶರೀರಗಳನು್ನ ನೋಡುವದರಲಿ್ಲ

ಸಂತೋಷಿಸುವಿರಿ.
ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅಡಗಿಸಿಡುತಿ್ತೕರಿ.

ಅವುಗಳನು್ನ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಸಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಅನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
9 ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ
ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಣೆ್ಣ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಹೋಗುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೂತರನು್ನ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಇವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮರಣವಿರುವದು.

10 ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ
ಆಯಾಸಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ.
11 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕೕ ತರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಯಾರ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?
ನೀವು ಸುಳಾ್ಳಡಿದು್ದ ಯಾಕೆ?

ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.

12 ನೀವು ಮಾಡುವ ಧಾಮಿರ್ಕ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳತನವನೂ್ನ

ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದವುಗಳು.
13 ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ
ನೀವು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವಿರಿ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.

ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಉಸಿರಿನ ಗಾಳಿಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರಕೆ್ಕ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದು.
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು
14 ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ, ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ!
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯು ಸರಾಗವಾಗಿರುವಂತೆ ಅಡತಡೆಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ವರವು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
15 ದೇವರು ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ.

ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಉನ್ನತಲೋಕವೆಂಬ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡುವವರೂ ದೀನರೂ ಆಗಿರುವ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ದೀನರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಸಜನ್ಮ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವವರಿಗೆ ನಾನು ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

16 ನಾನು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ.
ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ.

ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನಾದರೆ
ನಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ

ಸಾಯುವದು.
17 ಈ ಜನರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು.

ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

18 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನೆಂದು ನಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವೆನು.

ಅವನನು್ನ ಆದರಿಸುವೆನು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ರಮಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವನೂ ಅವನ ಜನರೂ ವ್ಯಸನಪಡುವದಿಲ್ಲ.

19 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ಸಮಾಧಾನ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪದವನು್ನ
ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ನನಿ್ನಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
20 ದುಷ್ಟಜನರು ರೊಚಿ್ಚಗೆದ್ದ ಸಾಗರದಂತೆ,
ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ ಮೌನವಾಗಿಯೂ ಇರಲಾರರು.

ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಸಾಗರದಂತೆ
ಕೆಸರನು್ನ ಕದಡಿಸುವರು.

21 ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ.”

ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ

ಎಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಬಹುದೋ ಅಷು್ಟ
ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿರಿ.

ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕಿರುಚಿರಿ.
ಜನರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.

2 ಆಗ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಬರುವರು.
ಜನರು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

ಆಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನಾಂಗವಾಗುವರು.
ಅವರು ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಅವರು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ದೇವರ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ಕೇಳಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಇಚಿ್ಛಸುವರು.
3 ಈಗ ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ, “ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ

ಗೌರವಿಸಲು ಉಪವಾಸಮಾಡಿದೆವು. ನೀನು ನಮ್ಮನೆ್ನೕಕೆ
ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ
ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆವು. ನೀನೇಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಗಮನಿಸುವದಿಲ್ಲ?”

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ದೇಹಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4

ನೀವು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜಗಳ, ವಾಗಾ್ವದಕಾ್ಕಗಿ
ಹಸಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೂ್ರರ ಕೈಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು
ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗಾಗಿ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. 5 ಉಪವಾಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದೇಹದಂಡನೆ ಮಾಡುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ನೆನಸಿರುವಿರಾ? ಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುವುದಾಗಿ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಾ? ಜನರು ಸತ್ತ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನನಗೆ
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ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕೆಂದೂ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ನಾನು
ಆಶಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಾ? ಅವರು ಬೂದಿಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೋ? ನೀವು ಉಪವಾಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಅದನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಯೆಹೋವನು ಅದನೆ್ನೕ ಆಶಿಸುವನೆಂದು
ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?

6 “ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಯಾವುದೆಂದು ನಾನು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಜನರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ದಿವಸ,
ಜನರಿಂದ ಅವರ ಭಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದಿವಸ;
ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ವಿಮುಕ್ತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ದಿವಸ;
ಅವರ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಭಾರದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಇಳಿಸುವ ದಿವಸ. 7

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟವನು್ನ ಹಸಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬಡ ಜನರನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವದನು್ನ ನೋಡಲು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲವೋ?”

8 ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಿರಿ.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗುವವು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯತನವು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದು. 9 ಆಗ ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕರೆದಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವನು. ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಕೂಗಿದಾಗ, “ಇಗೋ, ನಾನಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಅನು್ನವನು.

ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕೊಡುವದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಭಾರ
ಹೊರಿಸುವದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಬಯು್ಯವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 10 ಹಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ
ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಕಷ್ಟ
ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಅವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ
ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು. ನಿಮಗೆ
ಆಗ ದುಃಖವಿರದು. ಮಧಾಹ್ನದ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ನೀವು
ಹೊಳೆಯುವಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನೀರಿನಿಂದ ತೇವವಾಗಿರುವ
ತೋಟದಂತೆ ನೀವು ಇರುವಿರಿ. ನಿತ್ಯವೂ ನೀರಿರುವ ಬುಗೆ್ಗಯಂತೆ
ನೀವಿರುವಿರಿ.

12 ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ.
ಆದರೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಏಳುವವು. ಅವುಗಳ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು
ಬಹಳ ವಷರ್ ಬಾಳುವವು. ನೀವು “ಬೇಲಿ ಸರಿಮಾಡುವವರು”
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ; “ಮನೆಗಳನು್ನ, ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸುವವರು” ಎಂದು ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ.

13 ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಸಬ್ಬತ್ದಿವಸವನು್ನ ನೀವು ಸಂತಸದ ದಿವಸವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.
ದೇವರ ಆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವನು್ನ ನೀವು ಸನಾ್ಮನಿಸಿ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಕೂಡದು; ಹರಟೆ
ಹೊಡೆಯಕೂಡದು. 14 ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕಿ್ಕರುವ
ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು

ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಲೈಸುವನು. 2 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಪಾಪಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 3

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿವೆ; ಅವು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ
ಬೆರಳುಗಳು ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ
ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಸುಳಾ್ಳಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೆಟ್ಟ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತ್ತದೆ. 4 ನೆರೆಯವನ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರೂ
ಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ವಾ್ಯಜ್ಯ
ಮಾಡುವರು. ತಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ; ಅವರು ಕೇಡಿನಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದು್ದ ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಹೆರುತಾ್ತರೆ. 5 ವಿಷದ ಹಾವಿನ ಮೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ವಿಷದ ಹಾವಿನ

ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರುವಂತೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಹೊರಬರುವದು.
ಆ ಮೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ತಿಂದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ. ಆ ಮೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಒಡೆದರೆ ವಿಷದ ಹಾವು ಹೊರಬರುವದು.

ಜನರು ಹೇಳುವ ಸುಳು್ಳ, ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತಿರುವದು. 6 ಜೇಡರ
ಬಲೆಗಳ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟ ನೇಯಲಾಗದು. ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಶರೀರವನು್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವರು. 7

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಓಡುತಾ್ತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು;
ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆತುರಪಡುವರು. ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ. ದೊಂಬಿ, ಲೂಟಿಗಳೇ ಅವರ
ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿವೆ. 8 ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ದಾರಿಯೇ
ತಿಳಿಯದು. ಅವರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಅವರ
ಮಾಗರ್ವು ಕಪಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರಂತೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ
ಶಾಂತಿಯೇ ಇರದು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಪವೇ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಕಾರಣ
9 ಎಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಂಧಕಾರವು ಇರುವದರಿಂದ
ನಾವು ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ
ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ಕೇವಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ.

10 ನಾವು ಕಣಿ್ಣಲ್ಲದವರಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ಕುರುಡರಂತೆ ಗೋಡೆಗೆ ತಾಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂತೆ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣದು.
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸತ್ತವರಂತೆ ಬೀಳುತೆ್ತೕವೆ.

11 ನಾವೆಲಾ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ.
ನಾವು ಕರಡಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ

ಮೂಲುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಜನರು ಧಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು

ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಧಮರ್ವೇ ಇಲ್ಲ.

ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬಹುದೂರವಿದೆ.

12 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರುತೆ್ತೕವೆ.

ನಾವು ಮಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ದೋಷಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

13 ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆತನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ನಾವು ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿರುತೆ್ತೕವೆ.

14 ನಾ್ಯಯವು ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಸತ್ಯವು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ನೀತಿಯು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದು.

15 ಸತ್ಯವು ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಲೂಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

16 ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಬಳಸಿ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

17 ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾದನು.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯತನವೆಂಬ ಕವಚ,
ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ,
ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ
ಗಾಢವಾದ ಪೆ್ರೕಮವೆಂಬ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

18 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ
ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸುವನು.

19 ಆಗ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕೆ್ಕ
ಭಯಪಟು್ಟ ಗೌರವಿಸುವರು.
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ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ಕಾಣುವರು.
ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುವ ಹೊಳೆಯಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಬೇಗನೆ ಬರುವನು.

20 ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬರುವನು.
ಜನರು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ

ಯಾಕೋಬನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಆತನು ಬರುವನು.
21 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನಂತೂ ಆ

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನದ ಮಾತುಗಳೂ ನಾನು ಇರಿಸಿದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗದು. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ತನಕವೂ
ಇರುವವು. ಅವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವವು.

ದೇವರ ಆಗಮನ

“ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಏಳು, ಪ್ರಕಾಶಿಸು!
ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವೆಂಬಾತನು ಬರುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು.

2 ಕತ್ತಲೆಯು ಈಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
ಜನರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಕಾಶವು ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವದು.
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವದು.

3 ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವರು.
ಅರಸರುಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬರುವರು.

4 ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು.
ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವದನು್ನ ನೋಡು.

ಅವರು ದೂರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಕುಮಾರಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

5 “ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನೋಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು.

ಮೊದಲು ನೀನು ಭಯಪಡುವೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು ಉತಾ್ಸಹಪಡುವೆ.

ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಇರುವ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ರಾಶಿ
ಹಾಕಲ್ಪಡುವದು.

ಜನಾಂಗಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
6 ಮಿದಾ್ಯನಿನ ಮತು್ತ ಏಫದ ಒಂಟೆಗಳ ಹಿಂಡು
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ದಾಟುವವು.

ಶೆಬ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಟೆಗಳ ಸಾಲು
ಚಿನ್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವು.

ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಾನ ಹಾಡುವರು.
7 ಜನರು ಕೇದಾರಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿನಗೆ

ಕೊಡುವರು.
ನೆಬಾಯೋತಿನಿಂದ ಟಗರುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತರುವರು.

ನೀನು ನಿನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡುವೆ.
ಆಗ ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಆಲಯವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಸೌಂದಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆನು.

8 ಜನರನು್ನ ನೋಡು!
ಆಕಾಶದ ಮೋಡವು ಹಾರಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಹಾರುವ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಅವರಿರುತಾ್ತರೆ.

9 ದೂರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ನನಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾಗಿವೆ.

ಈ ಹಡಗುಗಳು ದೂರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆತರಲು ತಯಾರಾಗಿವೆ.

ಅವರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವರು.

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವನು.

10 ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವರು.
ಅವರ ಅರಸರುಗಳು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು.

“ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಆದರಿಸುವೆನು.

11 ನಿನ್ನ ದಾ್ವರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅವು ಹಗಲಲಾ್ಲಗಲಿ ರಾತಿ್ರಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ರಾಜ್ಯಗಳೂ ರಾಜರುಗಳೂ ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತರುವರು.

12 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ
ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವದು.

ಹೌದು, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸವರ್ನಾಶವಾಗುವವು.

13 ಲೆಬನೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಜನರು ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಇತರ ವಿಶೇಷ ಮರಗಳನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ತಂದುಕೊಡುವರು.
ಈ ಮರಗಳಿಂದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ಸೌಂದಯರ್ಗೊಳಿಸುವರು.

ಅದು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಪಾದಪೀಠದಂತಿರುವದು.
ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು ಹೆಚಾ್ಚದ ಗೌರವ ಕೊಡುವೆನು.

14 ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಆ ಜನರು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮುಂದೆ ಬೀಳುವರು.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣ,’ ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಚೀಯೋನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

15 “ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ದೆ್ವೕಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ತಿರುಗಿ ಬರಿದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಹೋನ್ನತಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವೆ.

16 ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಡುವರು.
ಒಂದು ಮಗು ಹೇಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವದೋ

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅರಸರುಗಳಿಂದ ನೀನು ಧನವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿ.
ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆನೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
ಆಗ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಮಹಾದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
17 “ಈಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತಾಮ್ರವಿದೆ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಂಗಾರವನು್ನ ತರುವೆನು.

ಈಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣವಿದೆ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತರುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಮರವನು್ನ ತಾಮ್ರವನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಾನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರು
ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು.

18 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮತೆ್ತ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವತರ್ಮಾನವು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆರಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ದೋಚುವದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ ಎಂದೂ
ದಾ್ವರಗಳಿಗೆ ‘ಸೊ್ತೕತ್ರ’ವೆಂದೂ ಹೆಸರಿಡುವಿ.

19 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ನಿನಗೆ
ಬೆಳಕಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;

ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕಾಶವು ನಿನಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯಕಾಲದ ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು.
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿರುವನು.

20 ನಿನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಮತೆ್ತ ಅಸ್ತಮಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಕಪಾ್ಪಗುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿರಂತರದ ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು.
ನಿನ್ನ ದುಃಖದ ಕಾಲವು ಅಂತ್ಯವಾಗುವದು.

21 “ನಿನ್ನ ಜನರೆಲಾ್ಲ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವರು.
ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಾಧ್ಯಸ್ತರಾಗುವರು.

ಆ ಜನರನು್ನ ನಾನೇ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು.
ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ

ಸಸಿಗಳಂತೆ ಅವರಿರುವರು.
22 ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬವು ದೊಡ್ಡ ಕುಲವಾಗುವದು.
ಅತ್ಯಂತ ಎಳೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಬಲಾಢ್ಯವಾದ

ಜನಾಂಗವಾಗುವದು.
ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುವೆನು.
ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದೇಶ

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ.
ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲೂ

ದುಃಖಿಸುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸಲೂ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿರುತಾ್ತನೆ.
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವವರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರೆಂದು ಹೇಳಲೂ
ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ಹೇಳಲೂ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಕರುಣೆ ತೋರುವ
ಸಮಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾರುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದುಷ್ಟರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯವನು್ನ ಸಾರಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದುಃಖಪಡುವ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವ ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉತ್ಸವಕಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೂದಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೊಡಿಸುವೆನು. ಅವರ
ದುಃಖವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ತೈಲವೆಂಬ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿವಾರಿಸಿ ಉತ್ಸವಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮರಗಳೆಂತಲೂ ದೇವರ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಸಿಯೆಂತಲೂ
ಕರೆಯುವದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.”

4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಹಳೇ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತೆ್ತ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು. ಅವುಗಳು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದವೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವವು. ಹಲವು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ
ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವವು.

5 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಕುರಿಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು. 6

ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರು” ಎಂತಲೂ ˘“ದೇವರ
ಸಹಾಯಕರು” ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವರು. ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿರಿ.

7 ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿದರು; ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರು; ಬೇರೆ ಜನರಿಗಿಂತ
ನೀವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಿರಿ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಯಿಲು
ಮಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನಾನು
ನಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. ನಾನು ಕದಿಯುವದನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ದುಷ್ಟತ್ವಗಳನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅಂಥಾ ಜನರಿಗೆ
ದೊರಕಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯಕಾಲದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 9 ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರು ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರನು್ನ ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

ದೇವರ ಸೇವಕನು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತರುತಾ್ತನೆ
10 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಭರಿತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವವು ನನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ನನಗೆ ತೊಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಅದು

ನಯವಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನೀತಿಯೆಂಬ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ

ತೊಡಿಸಿರುತಾ್ತನೆ.
ಅದು ಮದುಮಗಳು ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಬಟೆ್ಟಯಂತಿದೆ.
11 ಭೂಮಿಯು ಸಸಿಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವರು.
ತೋಟವು ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ನೀತಿಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಬೆಳೆಸುತಾ್ತನೆ.

ನೀತಿಯುತವಾದ ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್

ಚೀಯೋನನು್ನ ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ

ಇರುವೆನು.
ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ವು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ತನಕ ನಾನು
ಮಾತನಾಡುವೆನು.

ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವವರೆಗೆ ನಾನು
ಮಾತನಾಡುವೆನು.

2 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಆಕೆಯ ನಾ್ಯಯವನು್ನ
ನೋಡುವರು.

ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರುಗಳು ಆಕೆಯ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಆಗ ನಿನಗೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವನು.

3 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವನು.
ನೀನು ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟದಂತಿರುವೆ.

4 ದೇವರು ತೊರೆದ ಜನಾಂಗವೆಂದೂ ದೇವರು ನಾಶಮಾಡಿದ
ದೇಶವೆಂದೂ

ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
‘ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಜನರು’ ಎಂದು ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ.
ನಿನ್ನ ದೇಶವು ‘ದೇವರ ಮದಲಗಿತಿ್ತ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ;
ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

5 ಯೌವನಸ್ಥನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವನು;
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿವಾಹವಾಗುತಾ್ತನೆ.
ದೇಶವು ತುಂಬಿಹೋಗುವಷು್ಟ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು

ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ
ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.

6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮೌನವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ ಇರುವರು.

ಕಾವಲುಗಾರರೇ, ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ ಇರಬೇಕು.
ಆತನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀವು ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿ.

7 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವ ತನಕ ನೀವು ಆತನಿಗೆ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರಬೇಕು.
8 ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಆತನ ಸ್ವಂತ

ಹೆಸರೇ ಅದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀನು ತಯಾರಿಸುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳು ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

9 ಒಬ್ಬನು ಆಹಾರವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತಾನೇ ತಿನು್ನವನು. ಅವನು
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವನು.

ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವವನು ಅದರ ರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವನು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಗುವದು.”

10 ದಾ್ವರಗಳೊಳಗಿಂದ ಬನಿ್ನರಿ.
ಜನರು ಬರುವದಕೆ್ಕ ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಮಾಡಿರಿ.

ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ.

ಜನಾಂಗಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಧ್ವಜವನು್ನ ಏರಿಸಿರಿ.
11 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ದೂರದೇಶಗಳವರಿಗೆ

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಚೀಯೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ:
‘ನೋಡು, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.’”
12 ಆತನ ಜನರು “ಪವಿತ್ರಜನ”ರೆಂದೂ,
“ಯೆಹೋವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ”ರೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್, “ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದೂ,
“ದೇವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣ”ವೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು

ಎದೋಮಿನಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಇವನು ಯಾರು?
ಅವನು ಬೊಜ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಬಟೆ್ಟಯು ಕಡುಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಕಾಣುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನು, “ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಉಂಟು” ಎಂದು

ಹೇಳುವನು.
2 “ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟ ಕಡುಕೆಂಪಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ರಸ ತೆಗೆಯುವವನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ

ಅವು ಇವೆ.”
3 ಅವನ ಉತ್ತರ: “ದಾ್ರಕ್ಷಿತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತುಳಿದೆನು.
ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ತುಳಿದೆನು.
ಅದರ ರಸ ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ

ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮಲಿನವಾದವು.
4 ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಾನೊಂದು ಸಮಯವನು್ನ ನಿಗದಿ

ಮಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.
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5 ನಾನು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು
ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ ಬೆಂಬಲಿಸದೆ ಇರುವದನು್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು.
ಆಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನನ್ನ ಬಲವನೆ್ನೕ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವೇ ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು.

6 ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ತುಳಿದಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಾಗ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆತೋರುವನು
7 ಯೆಹೋವನು ಕರುಣಾಶೀಲನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ನಮಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇವರೇ ನನ್ನ ಜನರು.
ಇವರೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು.”

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.
9 ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಸಲಹುವನು.
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸಲಹುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

10 ಆದರೆ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದರು.
ಆತನ ಪರಿಶುದಾ್ಧತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಶತು್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದನು.
ಅಂಥಾ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು.

11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಮೋಶೆಯನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಆ ಜನರನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿದವನು

ಯೆಹೋವನೇ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ತನ್ನ ಕುರುಬರನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಈಗ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?

ಮೋಶೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಇಟ್ಟ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?
12 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ

ನಡೆಸಿದನು.
ತನ್ನ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮೋಶೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.

ತನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ನಡೆದುಹೋಗಲೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗ ಮಾಡಿದನು.

ಅಂಥಾ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

13 ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸಿದನು.

ಕುದುರೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ
ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳದೆ ನಡೆದರು.

14 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಂದು ದನವೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರು

ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿತು.
ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹೀಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ.

ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
15 ಯೆಹೋವನೇ, ಈಗ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೋಡು.

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸು.
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಗಾಢವಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಕರುಣೆ ಎಲಿ್ಲ?
ನಿನ್ನ ದಯಾಪರವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಯಾಕೆ

ಅಡಗಿಸುವೆ?
16 ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆ.

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದಾತನು.

17 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂದರೂ ಹಾಗೆ ಆಗದಂತೆ

ಅದನೆ್ನೕಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ?
ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ.
ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿನ್ನವೇ.

18 ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ
ವಾಸಿಸಿದರು.

ಆಗ ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ತುಳಿದಾಡಿದರು.

19 ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಅವರಂತೆ ಇದೆ್ದವು.

ನೀನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು
ಬರುವದಾದರೆ

ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುವದು.
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರು ಕರಗಿಹೋಗುವವು.

2 ಒಣಎಲೆಯು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಪವರ್ತಗಳು ಸುಟು್ಟ
ಭಸ್ಮವಾಗುವವು.

ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು ಕುದಿಯುವಂತೆ ಪವರ್ತಗಳು ಕುದಿಯುವವು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವರು.
ಆಗ ಜನಾಂಗದವರೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ

ನಡುಗುವರು.
3 ಆದರೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ನಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಪವರ್ತಗಳು ನಿನೆ್ನದುರು ಕರಗಿಹೋದರೂ

4 ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರನು್ನ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ಜನರು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದಿದ್ದರೆ
ನೀನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆ.

5 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ
ನೀನಿರುವೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡುತಾ್ತರೆ.
ಇಗೋ, ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಾವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಪಾಪಮಾಡಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡೆ.
ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆವು?

6 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪದಿಂದ ಮಲಿನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಸುಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಹಳೇ ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟಯಂತಿವೆ.

ನಾವೆಲಾ್ಲ ಒಣಗಿಹೋದ ಎಲೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ

ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗಿವೆ.
7 ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಯಾರೂ ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ;

ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವೆ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆ.
ನಾವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕವೆ.

ನೀನಾದರೋ ಕುಂಬಾರನಾಗಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವು.

9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಇರಬೇಡ.
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಡ.

ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.
ನಾವು ನಿನ್ನ ಜನರೇ.

10 ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಶೂನ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಈಗ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿವೆ.

ಚೀಯೋನು ಈಗ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿಜರ್ನವಾಗಿದೆ.

11 ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆ ದೇವಾಲಯವು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದಾ್ದಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸಿದರು.
ನಾವು ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಈಗ ನಾಶವಾದವು.

12 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇವುಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡುತ್ತವೋ?

ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇನೂ್ನ ಇರುವಿಯೋ?
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ನಮ್ಮನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಿಯೋ?

ಜನರು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುವರು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಾರದೆ ಹೋದ ಜನರಿಗೂ
ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು. ನನ್ನನು್ನ

ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಧರಿಸದ
ಜನಾಂಗದೊಡನೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ, ‘ನಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ!
ನಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ!’ ಅಂದೆನು.

2 “ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ನಾನು
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆಂದು
ಕಾಯುತಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟಜೀವಿತದಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆದರು. 3

ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು್ದ ನನ್ನನು್ನ
ರೋಷಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಧೂಪಹಾಕಿ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದರು. 4 ಅವರು ಸತ್ತವರಿಂದ ಸಂದೇಶ
ಪಡೆಯಲು ಸಮಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು
ಕೊಳೆತ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮಲಿನವಾಗಿವೆ. 5 ಆದರೆ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ,
‘ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವ ತನಕ
ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ
ಹೊಗೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ; ಅವರ ಬೆಂಕಿಯು ಸದಾ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು
6 “ಇಗೋ! ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರಸೀದಿ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀವು

ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಈ ರಸೀದಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚೀಟಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದ ಮೊತ್ತವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಈ ಮೊತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡುವೆನು. 7

ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪಗಳೂ ಒಂದೇಯಾಗಿವೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ಧೂಪಸುಟು್ಟ ಪಾಪಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ
ನನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಮೊದಲು
ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.”

8 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ರಸವು ಇರುವಾಗ ಜನರು ಅದನು್ನ ಹಿಂಡಿ ರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 9 ನಾನು
ಯಾಕೋಬನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು. ಯೆಹೂದದ
ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಸೇವಕರು
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕಾದವರನು್ನ ನಾನೇ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10 ಆಗ ಶಾರೋನಿನ ಕಣಿವೆಯು ಕುರಿಗಳು
ಮೇಯುವ ಮೈದಾನವಾಗುವದು. ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆಯು ದನಗಳು
ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗುವದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗುವದು.
ಇವರು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವರು.

11 “ಆದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿರುವದರಿಂದ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ‘ಅದೃಷ್ಟ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ‘ಗತಿ’ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ನಾನು
ತೀಮಾರ್ನಿಸುವೆನು. ನೀವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು
ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ; ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ.”

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು:
“ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಊಟಮಾಡುವರು.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟಜನರಾದ ನೀವು ಹಸಿದವರಾಗಿರುವಿರಿ.

ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಕುಡಿಯುವರು.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟಜನರಾದ ನೀವು ಬಾಯಾರಿದಿ್ದೕರಿ.

ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.
ದುಷ್ಟಜನರಾದ ನೀವಾದರೋ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿರಿ.

14 ನನ್ನ ಸೇವಕರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ದುಷ್ಟಜನರಾದ ನೀವಾದರೋ ಹೃದಯದ ಬೇನೆಯಿಂದಾಗಿ

ಅಳುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗುವದು;

ನೀವು ದುಃಖಕಾ್ರಂತರಾಗುವಿರಿ.
15 ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾಯಿಸುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವನು.

16 “ಈಗ ಜನರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಶೀವಾರ್ದ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರಿಂದ

ಆಶೀವಾರ್ದ ಕೇಳುವರು.
ಈಗ ಜನರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಬಲದಲಿ್ಲ

ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ

ಭರವಸವಿಡುವರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಗತಿಸಿದ ಸಂಕಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಇವುಗಳು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.”

ಹೊಸ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ
17 “ನಾನು ಹೊಸ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು.
ಜನರು ಗತಿಸಿದ ದಿನಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

18 ನನ್ನ ಜನರು ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವರು.
ಅವರು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಹಷಿರ್ಸುವರು.

ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಸಂತೋಷದ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

19 “ಆಗ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು.

ನನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವೆನು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ರೋಧನವಿರದು, ದುಃಖವಿರದು.
20 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಜೀವಿಸುವವು.
ಯಾವ ಮಗುವೇ ಆಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯುಷ್ಯದಿಂದ

ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುವದು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನೂ ಬಹಳ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.

ಆಗ ನೂರು ವಷರ್ ಪಾ್ರಯದವನು ಸಹ ಯೌವನಸ್ಥನೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು.

ಒಬ್ಬನು ನೂರು ವಷರ್ವಾದರೂ ಬಾಳದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಶಾಪ ಹೊಂದಿದವನೆಂದು ಹೇಳುವರು.

21 “ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಅವನು ವಾಸಿಸುವನು.

ಒಬ್ಬನು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ನೆಟ್ಟರೆ ಅವನು ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವನು.

22 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ,
ಬೇರೆಯವರು ಅದನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಇತರರು ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ.

ಮರಗಳು ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೋ
ಅಷು್ಟಕಾಲ ನನ್ನ ಜನರು ಜೀವಿಸುವರು.

ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು
ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು.

23 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನರು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಾಗ ಕೇಡಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ

ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು.
24 ಅವರು ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನುಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ

ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಮಾಡುವೆನು.
25 ತೋಳಗಳೂ ಕುರಿಮರಿಗಳೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮೇಯುವವು.
ಸಿಂಹಗಳು ದನಕುರಿಗಳಂತೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತ್ತವೆ.
ವಿಷದ ಹಾವುಗಳು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಅವು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.”
ಇವು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುವನು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆಕಾಶವೇ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ,
ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾದಪೀಠ.
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ಹೀಗಿರಲು, ನೀವು ನನಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು
ಯೋಚಿಸುವಿರಾ?

ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸ್ಥಳ ಮಾಡುವಿರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
2 ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲವೆ.”
ಇವು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

“ಎಂಥ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಕೇಳುವಿರಾ?
ಬಡವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ದುಃಖಿಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವವರಿಗಾಗಿ ನಾನು

ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡುವರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವರು.

ಅವರು ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಲು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು,
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾಯಿಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳನು್ನ ಮುರಿಯುವರು.
ಅವರು ನನಗೆ ಹಂದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.

ನನಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಿರುವರು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಾ್ತರೆ.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಉಪಾಯಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.

ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆನು.
ಎಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವೆನು.

ನಾನು ಯಾವದನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ ಅದನೆ್ನೕ
ಅವರು ಮಾಡಿದರು.

ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು.”
5 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ನೀವು
ಆತನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಬೇಕು.

ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗಿದರು.
‘ಯೆಹೋವನು ಸನಾ್ಮನ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ

ಸಹೋದರರು ಅಂದರು.
ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು.”

ಶಿಕ್ಷೆ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಜನಾಂಗ
6 ಆಲೈಸಿರಿ! ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ

ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

7 “ಪ್ರಸವವೇದನೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆರುವದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಹೆರುವ ಶಿಶುವನು್ನ ನೋಡುವ ಮೊದಲು
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಉಂಟಾಗುವದನು್ನ
ಯಾರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಜನಾಂಗದ
ಬಗೆ್ಗ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ
ಬೇನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ದೇಶವು ಹೊಸ
ಜನಾಂಗವೆಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದು. 9 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟು್ಟವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಬೇನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆರಿಗೆ
ಬೇನೆಯನು್ನ ಕೊಡದೆಹೋದರೆ ನೀವು ಹೊಸ
ಜನಾಂಗವಾಗಲಾರಿರಿ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಹಷಿರ್ಸು. ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಜನರೇ, ಹಷಿರ್ಸಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದುಃಖಕೊಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಜರುಗಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು.
11 ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಎದೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಹಾಲಿನಂತೆ

ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯು ದೊರಕುವದು.
ಆ ಹಾಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವದು.
ನೀವು ಆ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವೈಭವದಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.

12 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವು

ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವದು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುವದು.
ಅದು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿದುಬರುವದು.

ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆ್ನತಿ್ತ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಆಟವಾಡಿಸುವೆನು.

13 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸುವೆನು.
ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಸಂತೈಸುವೆನು.”
14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು

ನೋಡುವಿರಿ.
ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದು್ದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಕಾಣುವರು.

15 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ

ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
16 ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡುವನು.
ಆ ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ

ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ನಾಶಮಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.
17 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಟದೊಳಗೆ ಪೂಜೆಮಾಡಲು

ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸಾ್ನನಮಾಡುವರು. ತಮ್ಮ
ವಿಶೇಷ ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. “ಆ ಜನರು
ಹಂದಿ, ಇಲಿ ಮತು್ತ ಇತರ ಅಶುದ್ಧ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಾಶವಾಗುವರು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು.

18 “ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದು್ದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು
ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ನೋಡುವರು. 19 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು
ಗುರುತು ಹಾಕುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೆಲವರನು್ನ ನಾನು ತಾಷೀರ್ಷ್, ಲಿಬ್ಯ, ಲೂದ್, ತೂಬಾಲ್, ಗಿ್ರೕಸ್
ಮತು್ತ ದೂರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನನ್ನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಎಂದೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 20 ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು ಕುದುರೆ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ,
ರಥ ಮತು್ತ ಗಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವರು. ಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುವಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬರುವರು. 21 ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಲೇವಿಯರನಾ್ನಗಿಯೂ ಆರಿಸುವೆನು.” ಇವು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳು.

ಹೊಸ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು
22 “ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು; ಹೊಸ

ಆಕಾಶವೂ ಹೊಸ ಭೂಮಿಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ; ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತಾ್ತರೆ. 23 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಆರಾಧನಾ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲೂ್ಲ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ
ದಿನದಲೂ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.”

24 “ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಅವರು
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದವರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. ಅವರ
ಹೆಣಗಳೊಳಗೆ ಸಾಯದ ಹುಳಗಳಿರುವವು. ಬೆಂಕಿಯು ಆ
ಹೆಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವವು.”
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ಯೆರೆಮೀಯ

ಇವು ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶಗಳು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೆಂಬುವನ ಮಗನು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅನಾತೋತ್ ನಗರದ ಯಾಜಕ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ನಗರವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ.
2 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಆಮೋನನ ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಆಳುವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೋಷೀಯನ ಮಗನು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆಳಿದ ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ
ಮುಂದುವರೆಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಸಹ ಯೋಷೀಯನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ
ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೆರೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕರೆದನು
4 ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

5 “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸುವ
ಮುಂಚೆಯೇ

ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದೆ್ದನು.
ನೀನು ಹುಟು್ಟವದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.”
6 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ನಾನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ

ಯೆಹೋವನೇ, ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ನಾನು ಕೇವಲ ಹುಡುಗನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
“ನಾನು ಕೇವಲ ಹುಡುಗನೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ,
ನಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು.
ನಾನು ಹೇಳು ಅಂದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು.

8 ಯಾರಿಗೂ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಈ ಮಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.
9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಗೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

10 ಕಿತು್ತಹಾಕಲು, ಕೆಡವಲು, ನಾಶಪಡಿಸಲು, ಹಾಳುಮಾಡಲು,
ಕಟ್ಟಲು, ನೆಡಲು, ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.

ಎರಡು ದಶರ್ನಗಳು
11 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನಗೆ ಏನು ಕಾಣುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಕೇಳಿದನು.

ನಾನು ಆತನಿಗೆ, “ಬಾದಾಮಿಯ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು
ದಂಡ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರುವೆ, ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 ಇನೊ್ನಂದು ಸಲ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನಗೆ ಏನು ಕಾಣುತಿ್ತದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಂಡೆ
ಕಾಣುತಿ್ತದೆ. ಆ ಹಂಡೆಯು ಉತ್ತರದಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

14 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಡು ಬರುವದು.

15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.
ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಆ ದೇಶಗಳ ರಾಜರು ಬರುವರು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನು್ನ

ಹಾಕುವರು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಿಗೆ

ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕುವರು.
ಅವರು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ

ಮಾಡುವರು.
16 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ

ಘೋಷಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು, ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರು?

ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಪೂಜಿಸಿದರು.
17 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಸಿದ್ಧನಾಗು! ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ.

ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡರೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಸುವೆನು.

18 ಇಗೋ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭದ್ರವಾದ ನಗರವನಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬವನಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಂಚಿನ ಗೋಡೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು,
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ರಾಜರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಯಾಜಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದದೇಶದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ನೀನು ನಿಲು್ಲವೆ.

19 ಆ ಜನರೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವರು,
ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು.
ನಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು.

ದೇವ ಜನರ ದೇವದೊ್ರೕಹವು

ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬಂದಿತು:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು, ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

“ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದಾ್ದಗ
ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದಿ್ದರಿ;

ಯುವತಿಯಾದ ಮದುಮಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಿರಿ.
ಎಂದೂ ಬೇಸಾಯಕೆ್ಕ ಬಳಸದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಿರಿ.

3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದವರನು್ನ ಯಾರಾದರೂ

ಆಗಿರಲಿ, ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಆ ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡಾಗುತಿ್ತತು್ತ.’”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
4 ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲದವರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ.
5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಿದೆನೇ?
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ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೇ?
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ತಾವು ಸಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾದರು.

6 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವನು
ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?

ಮರಳುಗಾಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?
ನಿಜರ್ನವಾದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಂದ ಯೆಹೋವನು

ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧಕಾರಮಯವಾದ
ಮತು್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕರೆದುತಂದನು.

ಆ ಭೂಮಿಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಯಾರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಆ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?’”
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

7 “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಫಲವತಾ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದುತಂದೆ.

ಅಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಾನು
ಕರೆದುತಂದೆ.

ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದಿರಿ.
ನಾನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ,
ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ.

8 “‘ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?’
ಎಂದು ಯಾಜಕರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನನಾಯಕರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಾದರು.

ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನು್ನ ನುಡಿದರು.

ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.”
9 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಆಪಾದಿಸುವೆನು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಆಪಾದಿಸುವೆನು” ಎನು್ನತಾ್ತನೆ

ಯೆಹೋವನು.
10 ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗಿದ್ದ ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿಬಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಕೇದಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.

ಯಾರಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ
ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವರೇ, ನೋಡಿರಿ.

11 ಯಾವ ಜನಾಂಗವಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ

ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಿತೇ?
ಇಲ್ಲ. (ಅವರ ದೇವರುಗಳು ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ.)
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮಾಶಾಲಿಯಾದ ದೇವರನು್ನ
ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ

ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
12 “ಆಕಾಶಮಂಡಲವೇ, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾಗು!
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗು!”

ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
13 “ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಮುಖ ತಿರುವಿದಾ್ದರೆ.

ನಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ತೊಟಿ್ಟಗಳು ಒಡೆದಿವೆ.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವರೇ?
ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವರೇ?
ಬೇರೆಯವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು?

15 ಪಾ್ರಯದಸಿಂಹಗಳು (ವೈರಿಗಳು) ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ
ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತವೆ.

ಆ ಸಿಂಹಗಳು ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತವೆ; ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಡನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ನ ನಗರಗಳು ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ;
ಅವುಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗಿವೆ.

16 ಮೆಂಫೀಸ್ ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ನಗರಗಳ ಜನರು
ನಿನ್ನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

17 ತೊಂದರೆಯು ನಿನ್ನ ತಪಿ್ಪನ ಫಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀನು ವಿಮುಖನಾದೆ.

18 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿರಿ.
ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತೇ?
ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ?

ಅವರ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದೇಕೆ?

19 ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ
ಆ ಕೆಟ್ಟತನ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ವಿಪತು್ತ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆ ವಿಪತು್ತ ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿರಿ.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗುವುದು ಎಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು

ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುತ್ತದೆ.
ನನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತ ತೋರದೆ ಇರುವದು ತಪು್ಪ.”

ಈ ಸಂದೇಶವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು.

20 “ಯೆಹೂದವೇ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೀನು ನಿನ್ನ
ನೊಗವನು್ನ ಕಳಚಿ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟೆ್ಟ.
‘ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವದಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟೆ್ಟ.

ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎತ್ತರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೂ
ಮತು್ತ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ

ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.
21 ಯೆಹೂದವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಂತೆ

ನೆಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜದಂತಿದಿ್ದ.

ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಬೇರೆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಬಳಿ್ಳಯಾದದು್ದ
ಹೇಗೆ?

22 ನೀನು ಚೌಳನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ
ಹೆಚು್ಚ ಸೋಪನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ
ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲೆ್ಲ” ಅನು್ನತಾ್ತನೆ

ಯೆಹೋವನು.
23 “ಯೆಹೂದವೇ, ‘ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳಲ್ಲವೆಂದೂ ನಾನು ಬಾಳನ

ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ’
ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆ?

ನೀನು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸು.
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸು.

ನೀನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುವ
ತೀವ್ರಗತಿಯ ಹೆಣು್ಣ ಒಂಟೆಯಂತೆ ಇರುವೆ.

24 ನೀನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಕಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ
ಇರುವೆ.

ಅದು ಬೆದೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆದೆ ಏರಿದಾಗ ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅದು ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು
ಕತೆ್ತಗೆ ಅದು ಲಭಿಸುವುದು.

ಆಗ ಅದನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ.
25 ಯೆಹೂದವೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬೆನು್ನಹತಿ್ತ ಹೋಗುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು!
ಆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಬಯಕೆಯನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಡು.
ಆದರೆ ನೀನು ‘ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಲಾರೆ.
ನಾನು ಆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

26 “ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಾ್ದಗ
ಕಳ್ಳನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವು ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜರು ಮತು್ತ ನಾಯಕರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

27 ಅವರು ಮರದ ತುಂಡುಗಳೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆ ಜನರು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,
‘ನೀನು ನಮಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ,
‘ಬಾ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.

28 ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲಿ್ಲವೆ?

ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡೋಣ.
ಯೆಹೂದದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆಯೋ

ಅಷು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.
29 “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಚಚೆರ್ಮಾಡುವಿರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಿ್ದೕರಿ”

ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಯೆಹೋವನು.

ಯೆರೆಮೀಯ 2:6 504 ಯೆರೆಮೀಯ 2:29
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30 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ,
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೂ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ

ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿರಿ.
ನೀವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸಿಂಹದಂತಿದು್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ

ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿರಿ.”
31 ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ

ಗಮನ ಕೊಡಿ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮರಳುಗಾಡಿನಂತೆ ಇರುವೆನೇ?
ನಾನು ಗಾಢಾಂಧಕಾರಮಯವಾದ ಮತು್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ

ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇರುವೆನೇ?
ನನ್ನ ಜನರು, ‘ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು

ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ಪುನಃ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?
32 ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.
ವಧುವು ಮದುವೆಯ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಮರೆಯುವಳೇ? ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಸಂಖಾ್ಯತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ

ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
33 “ಯೆಹೂದವೇ, ಪಿ್ರಯತಮನ ಬೆನು್ನಹತಿ್ತ ಹೋಗುವದು ನಿನಗೆ

ಗೊತು್ತ.
ಆದಕಾರಣ ದುರಾಭಾ್ಯಸವನು್ನ ನೀನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವೆ.

34 ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇದೆ.
ಅದು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾದ ಬಡವರ ರಕ್ತ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಳ್ಳರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ.

35 ಆದರೆ ನೀನು, ‘ನಾನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ತೀಪುರ್ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ‘ನಾನು ಯಾವ ತಪೂ್ಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

36 ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವದು ನಿನಗೆ ಸುಲಭ.
ಅಸಿ್ಸೕರಿಯಾ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಆಗ ನೀನು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ,

ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
37 ಕೊನೆಗೆ ನೀನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಡುವೆ, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಡುವೆ.

ನೀನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಂಬಿರುವೆ,
ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗದು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಅವಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರೆ

ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಪುನಃ ಅವಳಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಇಲ್ಲ.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪುನಃ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ದೇಶವು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮದಾಟವಾಡಿದ

ವೇಶಾ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಪುನಃ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸುವಿಯಾ?”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
2 “ಯೆಹೂದವೇ, ತಲೆಯೆತಿ್ತ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.
ನೀನು ಕಾಮಕೇಳಿ ಆಡದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

ಅರಬೀಯನಂತೆ ನೀನು ಮಾಗರ್ದ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರಯತಮರಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಕುಳಿತಿರುವೆ.

ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ;
ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ನನಗೆ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದೆ.

3 ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ;
ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ವೇಶೆ್ಯಯ ಕಳೆಯೇ ಇದೆ.
ನೀನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೂ

ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದಾಗಿನಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ

ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದೆ್ದ’

ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಲಿರುವೆ.
5 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದವೇ,
‘ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಷ್ಟನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಕೋಪವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು

ಹೇಳಿದೆಯಲಾ್ಲ.
“ಯೆಹೂದ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೂ, ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಕೆಡುಕನು್ನ

ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ.”

ಇಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯರು: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
6 ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಯೋಷೀಯನು ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಿದಿಯಾ? ಅವಳು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ವಂಚಿಸಿದಳು ನೋಡಿದಿಯಾ?
ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆ ಜಾರತನ
ಮಾಡಿದಳು. 7 ‘ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ನಾನು
ಭಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಂಚಕಿ
ಸಹೋದರಿಯಾದ ಯೆಹೂದ ಎಂಬಾಕೆಯು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದಳು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ನನಗೆ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನಾನು ಏಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅವಳ ಜಾರತನ ಎಂಬ ಪಾಪದ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ
ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳ
ವಂಚಕಳಾದ ಸೋದರಿಗೆ ಭಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ
ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಸಹ ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದಳು. 9 ತನ್ನ
ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
‘ಅಶುದ್ಧ’ಗೊಳಿಸಿದಳು. ಕಲಿ್ಲನ ಮತು್ತ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಜಾರತನ ಎಂಬ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಳು. 10 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ
ದಂಡನೆ ಆದರೂ ಅವಳ ಸೋದರಿಯಾದ ಯೆಹೂದ
ತುಂಬುಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ
ಬರುವ ನಟನೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಳು. ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನ ನುಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ನನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಯೆಹೂದ
ಎಂಬಾಕೆಗಿಂತ ಒಳೆ್ಳಯವಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಳು. 12

ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಸಾರು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“‘ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.’
‘ನಾನು ಕೋಪಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ನಾನು ಕರುಣಾಶಾಲಿ, ನಿತ್ಯಕೋಪಿಯಲ್ಲ.’

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
13 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿದಿರಿ,
ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ.

ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸಿರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಆರಾಧಿಸಿದಿರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯಾಗಿತು್ತ.
14 “ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ ಜನರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯಾಗಿತು್ತ. “ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು.
ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಚೀಯೋನಿಗೆ ಕರೆದು
ತರುವೆನು. 15 ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪಾಲಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಆ
ಪಾಲಕರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬುದಿ್ಧ ಮತು್ತ
ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 16 ಆಗ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯ ಬೆಳೆಯುವದು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ‘ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇದ್ದ ದಿನಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು, ‘ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ’ಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅಭಾವವನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು ‘ಪವಿತ್ರ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆ’ಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರಕೆ್ಕ ‘ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಲು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಮತು್ತ
ಹಟಮಾರಿ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವರು. ನಾನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಬರುವರು.”
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19 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡೆ:
“ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರದೇಶಕಿ್ಕಂತ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ

ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವಿರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ್ದ.
ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿರುವಿರೆಂದು

ಭಾವಿಸಿದೆ್ದ.
20 ಆದರೆ ನೀವು ಗಂಡನಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಜಾರಿಣಿಯಂತಾದಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದಿರಿ” ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.
21 ಬೋಳುಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಳುವ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನೀವು

ಕೇಳಬಹುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತರು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, “ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಜನರೇ,
ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.

ನನಗೆ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು,
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

“ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ‘ಆಗಲಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

23 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಮೂಖರ್ತನವಾಯಿತು.

ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಉತ್ಸವಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.

24 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟನು.

ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೀಗಾಗುತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವನು.

25 ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡ ಅವಮಾನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರೋಣ.
ನಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯು ಕಂಬಳಿಯು ಹೊದಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಲಿ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ’” ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ
ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ.

ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡು.
ನನಿ್ನಂದ ದೂರಸರಿದು ಅಲೆದಾಡಬೇಡ.

2 ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಳಾಗುವೆ.

‘ಹಾದು, ಯೆಹೋವನಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಶಕ್ತಳಾಗುವೆ.
ನೀನು ಆ ಪದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ

ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ,
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ

ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.”
3 ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗದ ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ

ಜನರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ,
ಆ ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಿರಿ.
ಮುಳು್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ.

4 ಯೆಹೋವನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಯೆಹೂದದ ಜನಗಳೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನೀವು
ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ

ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುವುದು.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಭರದಿಂದ ಹಬು್ಬವದು.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿ ಮಾಡುವುದು.

ಯಾರಿಂದಲೂ ಆ ಬೆಕಿಯನು್ನ ಆರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ಏಕೆ ನಡೆಯುವುದು? ನೀವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ.”

ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತು್ತ
5 “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಸಾರಿರಿ:

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
‘ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
‘ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋಣ ಬನಿ್ನ,
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭದ್ರವಾದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ’

ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿರಿ.
6 ಚೀಯೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ಧ್ವಜವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಂಕೇತ ಕೊಡಿ.
ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿರಿ.

ನಾನು ಉತ್ತರದಿಂದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ತರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾನು ಭಯಂಕರವಾದ ವಿನಾಶವನು್ನ ಬರಮಾಡಲಿದೆ್ದೕನೆ.”
7 ತನ್ನ ಗುಹೆಯಿಂದ ಒಂದು “ಸಿಂಹವು” ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಜನಾಂಗಗಳ ವಿನಾಶಕವಾದ ಸಿಂಹವು ಹೆಜೆ್ಜ ಹಾಕುತಿ್ತದೆ.

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶಹೊಂದುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಜನರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಗೋಳಾಡಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

9 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜನು ಮತು್ತ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯಾಜಕರು ಭಯಪಡುವರು;
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೆರಗಾಗುವರು.”
10 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ ನಾನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ
ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ, ‘ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವಿರಿ’ ಎಂದು ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗ ಇದೆ”
ಅಂದೆನು.

11 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

“ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವುದು.
ಅದು ಮರಳುಗಾಡಿನಿಂದ ಬೀಸುವುದು.

ಇದು ರೈತನು ತೂರಿ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಕಾಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲು
ಬೇಕಾಗುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗಾಳಿಯಂತಲ್ಲ.

12 ಇದು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ಅದು ನನಿ್ನಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸುವೆನು.”

13 ಇಗೋ, ಆ ಶತು್ರವು ಮೇಘಮಾಲೆಯಂತೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಅವನ ರಥಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತವೆ.
ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತಿ್ತವೆ.

ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ;
ನಾವು ಹಾಳಾಗಿಹೋದೆವು.

14 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ.
ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿರಿ.

15 ಕೇಳಿರಿ, ದಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ದೂತನ ಸ್ವರವು ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಒಬ್ಬನು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

16 “ಇದನು್ನ ಈ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಹರಡಿರಿ.

ಬಹುದೂರದೇಶದಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಆ ಶತು್ರಗಳು ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧದ ಘೋಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

17 ಹೊಲವನು್ನ ಕಾಯುವ ಜನರಂತೆ
ವೈರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದ,
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳು ಬೀಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ”

ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವನು.
18 “ನಿನ್ನ ನಡತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ನಿನಗೆ ಈ ಕಷ್ಟವನು್ನ ತಂದವು.

ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟಕರವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದೆ.
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ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಆಳವಾದ ನೋವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಗೋಳಾಟ
19 ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ದುಃಖ ಮತು್ತ ಚಿಂತೆ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತಿ್ತವೆ.
ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಬಾಗಿಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಒಳಗೆ ತಳಮಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ.

ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲಾರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ತುತೂ್ತರಿಯು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ.

20 ವಿನಾಶನದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶವು ಬಂದು
ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ.

ಫಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಗುಡಾರಗಳು ಹಾಳಾದವು.
ನನ್ನ ಪರದೆಗಳು ಹರಿದುಹೋದವು.

21 ಯೆಹೋವನೇ, ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ
ಧ್ವಜಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕು?

ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ನಾನು ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕು?

22 ದೇವರು, “ನನ್ನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಮೂಢ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲರಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

ವಿಪತಿ್ತನ ಆಗಮನ
23 ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಭೂಮಿಯು ಬರಿದಾಗಿತು್ತ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಅದರ ಬೆಳಕು ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.

24 ನಾನು ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ,
ಅವುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು.
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅದರುತಿ್ತದ್ದವು.

25 ನಾನು ನೋಡಿದರೂ ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಕಾಶದ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿದ್ದವು.

26 ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಲವತಾ್ತದ ಭೂಮಿಯು
ಮರಳುಗಾಡಾಗಿತು್ತ.

ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಇದನು್ನ

ಮಾಡಿದನು.
27 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಇಡೀ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗುವುದು.
ಆದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
28 ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಅಳುವರು.
ಆಕಾಶವು ಕಪಾ್ಪಗುವುದು.

ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಒಂದು ನಿಣರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನಾನು ನನ್ನ

ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವದಿಲ್ಲ.”
29 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕುದುರೆಗಳ, ಸವಾರರ,
ಬಿಲು್ಲಗಾರರ ಶಬ್ಧಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು.

ಕೆಲವು ಜನರು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋಗುವರು.

ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳು ಬರಿದಾಗುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

30 ಹಾಳಾಗಿಹೋದ ಯೆಹೂದವೇ,
ನೀನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?

ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಪೋಷಾಕನು್ನ ನೀನು
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ?
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಡಿಗೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಚು್ಚತಿ್ತರುವೆ?
ನೀನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವದೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲೆಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.

31 ಮೊದಲನೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಸ್ವರದಂತಿರುವ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ನಾನು ಕೇಳಿದೆ,

ಇದು ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ಮಗಳ ಕೂಗಾಟ.
ಅವಳು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ,
“ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಮೂಛೆರ್, ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಡುಕರಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.

ಯೆಹೂದಿಯರ ದುಷ್ಟತನ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿರಿ; ಈ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನಗರದ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿರಿ. ಸತ್ಯಶೋಧಕನೂ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನೂ
ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಆಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವನೋ ನೋಡಿ.
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯವನಿದ್ದರೂ ನಾನು ಇಡೀ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 2 ಜನರು ಆಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ‘ಯೆಹೋವನಾಣೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಷೆ್ಟೕ
ಹೊರತು ಯಥಾಥರ್ವಾದದ್ದಲ್ಲ.”

3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ
ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕುವೆ.

ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ,
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ,
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಠವನೂ್ನ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಬಹಳ ಹಟಮಾರಿಗಳಾದರು.

4 ಆದರೆ ನಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ,
“ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇಷು್ಟ ಮೂಖರ್ರಾಗಿರಬಹುದು.
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಉಪದೇಶ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

5 ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನನಾಯಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು.

ಜನನಾಯಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಈ ಜನನಾಯಕರುಗಳೆಲಾ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದರು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಡಿನ ಸಿಂಹವು ಅವರ ಮೇಲೆರಗುವುದು,
ಮರಳುಗಾಡಿನ ತೋಳವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡುವದು.

ಅವರ ನಗರಗಳ ಹತಿ್ತರ ಚಿರತೆಯು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಅದು ಚೂರುಚೂರು

ಮಾಡುವುದು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಹೀಗಾಗುವದು.
ಅವರು ಅನೇಕಸಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

7 “ಯೆಹೂದವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಒಂದು
ಕಾರಣವನಾ್ನದರೂ ಕೊಡು.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿದಾ್ದರೆ.
ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಆದರೂ ಅವರು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯವನು್ನ ವೇಶೆ್ಯಯರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ

ಕಳೆದರು.
8 ಅವರು ಮನದಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬ ಕಾಮವೇರಿದ

ಕುದುರೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನೆರೆಮನೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆನೆತು ಕರೆಯುವ

ಕುದುರೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ.
9 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಾನು

ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?”
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
“ಹೌದು, ನಾನು ಇಂಥಾ ಜನಾಂಗವನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು.

10 “ಯೆಹೂದದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಸಾಲುಬಳಿ್ಳಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ,ಆ
ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಿ.

ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವುಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ

ಕೊಂಬೆಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.
11 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ
ನನಗೆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮಾಡಿರುವರು”

ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
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12 “ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.
‘ಯೆಹೋವನು ನಮಗೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ
ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೈನ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನಾವೆಂದೂ ಉಪವಾಸಬೀಳುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.

13 ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದು್ದ ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯ ಮಾತು.
ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವದು.”
14 ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. ಆತನು

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು

ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇರುವವು.
ಅವರು ಸೌದೆಯಂತೆ ಆಗುವರು.

ಬೆಂಕಿಯು ಎಲಾ್ಲ ಸೌದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವದು.”
15 ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮಾತು:
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನವೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು

ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗ;
ಅದೊಂದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಜನಾಂಗ.

ಆ ಜನಾಂಗದವರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹೇಳುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

16 ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳು ಬಾಯಿತೆರೆದ ಗೋರಿಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಜನರೆಲ್ಲ ಶೂರರಾದ ಸೈನಿಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

17 ಆ ಸೈನಿಕರು ನೀವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ

ತಿಂದುಬಿಡುವರು (ನಾಶಮಾಡುವರು).
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ, ಕುರಿಗಳ

ಮಂದೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ

ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುವರು.
ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಅವರು

ಹಾಳುಮಾಡುತಾ್ತರೆ.”
18 “ಯೆಹೂದವೇ, ಆ ಭಯಂಕರ ದಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು

ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ,
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
19 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ,
‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ

ಇಂಥಾ ಕೇಡನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು:
‘ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿದಿ್ದೕರಿ,
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪರದೇಶಿಯರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವಿರಿ.’”

20 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯಾಕೋಬನ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸಾರಿರಿ.

ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಹೇಳಿರಿ:
21 ಬುದಿ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಮೂಖರ್ಜನರೇ,
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ,
ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗಳಿವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

22 ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲವೇ?”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನೀವು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಗಡಿಯಂತೆ ದಡವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ನಾನೇ.
ಸಮುದ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೇ

ಹರಿಯಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ.
ತೆರೆಗಳು ದಡವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಅದನು್ನ

ನಾಶಮಾಡಲಾರವು.
ತೆರೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಭೋಗರ್ರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ದಡವನು್ನ

ದಾಟಿಹೋಗಲಾರವು.
23 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಹಟಮಾರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ

ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ತಿರುಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

24 ಯೆಹೂದದ ಜನರು,
‘ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಬೇಕು.
ಆತನು ನಮಗೆ ಸರಿಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮುಂಗಾರು ಮತು್ತ

ಹಿಂಗಾರುಮಳೆ ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಸರಿಸಮಯಕೆ್ಕ ಫಸಲನು್ನ ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.

25 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವು ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಳೆಬೆಳೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆ ಉತ್ತಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ನೀವು ಸವಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
26 ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಲೆಯನು್ನ ಮಾಡುವ ಬಲೆಗಾರರಂತಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಡಿಯುವುದು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನೆ್ನೕ.

27 ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಪಂಜರದಂತೆ
ಈ ಕೇಡಿಗರ ಮನೆಗಳು ಸುಳು್ಳಮೋಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ.

ಅವರ ಸುಳು್ಳಮೋಸಗಳು ಅವರನು್ನ ಶಿ್ರೕಮಂತರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿವೆ.

28 ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆದಿದಾ್ದರೆ,
ಕೊಬಿ್ಬದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ದೊರೆಯದಂತೆ ಮಾಡುವರು.

29 ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಾನು
ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಲ್ಲವೆ?”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಇಂಥ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.”

30 ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ
ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

31 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಯಾಜಕರು ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಇದನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ದಂಡನೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ
ನೀವು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?” ಎಂದನು.

ಶತು್ರಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಓಡಿಹೋಗಿರಿ;

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ತೆಕೋವ ನಗರದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿರಿ;
ಬೇತ್ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಧ್ವಜಗಳನು್ನ ಹಾರಿಸಿರಿ.

ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತು್ತ ಬರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ
ಮಾಡಿರಿ.
ಭಯಂಕರವಾದ ವಿನಾಶವು ನಿಮಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
2 ಚೀಯೋನ್ ಕುಮಾರಿಯೇ, ನೀನು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ

ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ.
3 ಕುರುಬರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ.
ಮತು್ತ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ತರುತಾ್ತರೆ.

ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

4 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಏಳಿರಿ, ನಾವು ನಗರವನು್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ಮುತೊ್ತೕಣ.

ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊತಾ್ತಗಿದೆ.
ಸಾಯಂಕಾಲದ ನೆರಳುಗಳು ವಿಸಾ್ತರಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ.

5 ಏಳಿರಿ, ನಾವು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡೋಣ.
ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಭದ್ರವಾದ ರಕ್ಷಣಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ

ನಾಶಮಾಡೋಣ.”
6 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿರಿ;
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಬ್ಬ ನಿಮಿರ್ಸಿರಿ.

ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು.
ನಗರದ ಒಳಗಡೆ ದಬಾ್ಬಳಿಕೆಯ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನಿಲ್ಲ.

7 ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ನೀರು ಬರುವಂತೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸಹೊಸ ದುಷ್ಟತನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಲಾತಾ್ಕರ ಮತು್ತ ವಿನಾಶಗಳೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರೋಗ ಮತು್ತ ಗಾಯಗಳು

ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
8 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
ನೀನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗುವೆ.

ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಒಂದು ಮರಳುಗಾಡಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.”

9 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರನು್ನ
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ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಯ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕೀಳುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ.

ಕೊಯು್ಲಗಾರನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ನೋಡಿ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಕೀಳುವಂತೆ

ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.”
10 ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ?
ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲಿ?
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಯಾರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ?

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಾರರು.

ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶ ರುಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುವದಿಲ್ಲ.

11 ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತದೆ,
ತಡೆದುತಡೆದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ.

“ಬೀದಿಯಲಾ್ಲಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.
ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ತರುಣರ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮುದುಕರನೂ್ನ ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕರನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
12 ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಅವರ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರನೂ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ

ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ನಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಎತಿ್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಣಬೇಕು.
ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ

ಲಾಭಕಾ್ಕಗಿ ಆಸೆಪಡುತಾ್ತರೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು ಸಹ ಮೋಸಗಾರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

14 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು
ನನ್ನ ಜನರಿಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಗಾಯಗಳಿಗೋ

ಎಂಬಂತೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ‘ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ’ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ.

15 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು ತಾವು ಮಾಡುವ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.

ಆದರೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವದೇ ಇಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಪಾಪಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಕೋಚಪಡುವುದು ಸಹ ಅವರಿಗೆ

ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಅವರನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ

ಎಸೆಯಲಾಗುವದು”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
16 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಎರಡು ರಸೆ್ತಗಳು ಕೂಡುವಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನೋಡಿರಿ.
‘ಒಳೆ್ಳಯ ರಸೆ್ತ ಎಲಿ್ಲದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ಆ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಿರಿ.

ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು್ಕವದು.
ಆದರೆ ‘ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಹಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು

ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.
17 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ

ನೇಮಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ‘ಯುದ್ಧದ ತುತೂ್ತರಿಯ ನಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ’

ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ‘ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಅಂದರು.

18 ಆದಕಾರಣ ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೇ ಕೇಳಿರಿ,
ಜನಸಮೂಹಗಳೇ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

19 ಭೂಲೋಕದ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ,
ಆ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯೆಹೂದ

ಜನರಿಗೆ ವಿನಾಶವನು್ನ ತರುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ,
ಅವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ

ನಡೆಯುವುದು.”
20 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ

ಶೆಬ ದೇಶದಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಏಕೆ ತರುವಿರಿ?
ನೀವು ದೂರದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಜೆಯನು್ನ ನನಗೆ

ಅಪಿರ್ಸುವದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.”

21 “ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು.
ಅವುಗಳು ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳುವ ಕಲು್ಲಗಳಂತಾಗುವವು.

ತಂದೆಗಳೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವುಗಳಿಂದ ಎಡವಿಬೀಳುವರು.

ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವುಗಳಿಂದ
ನಾಶವಾಗುವರು” ಅಂದನು.

22 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವು ಬರಲಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಬಹುದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾಜನಾಂಗವು

ಬರಲಿದೆ.
23 ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಕೂ್ರರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿಷ್ಕರುಣಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಬರುವಾಗ ಸಮುದ್ರದ

ಗಜರ್ನೆಯಂತೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಚೀಯೋನ್ ಕುಮಾರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಆ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು ಬರುತಿ್ತದೆ.”

24 ಆ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನಾವು ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಯಾತನೆಯಿಂದ ನಾವು

ಬಳಲುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
25 ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ರಸೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಶತು್ರವಿನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವಿದೆ.
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಪಾಯವಿದೆ.

26 ಅಯೊ್ಯೕ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಳಾಡಿರಿ.

ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ರೋದಿಸಿರಿ.
ಇದೊ್ದಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಬೋರ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡಿರಿ.

ವಿನಾಶಕನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗುವನು.
27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬ ಲೋಹ ಪರೀಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸು.
ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ಅವಲೋಕಿಸು.

28 ಅವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಬಹಳ ಹಟಮಾರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತಾ್ತ ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಬಣ್ಣಗುಂದಿದ, ತುಕು್ಕಹಿಡಿದ ಕಂಚಿನಂತೆಯೂ

ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದರೆ.
29 ಅವರನು್ನ ತಿದು್ದವದು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ

ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಂತಾಗುವುದು. ತಿದಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಬೀಸಲು
ಬೆಂಕಿಯು ಧಗಧಗಿಸಿತು.

ಆದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸೀಸವು ಹೊರಬಂದಿತು.
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ

ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತು.
ಅದರಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

30 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ‘ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೆಳಿ್ಳ’
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಿ್ವಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 2

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಾರು:

“‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೂದದ ಜನರೆಲ್ಲರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಈ ದಾ್ವರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ
ಜನರೇ, ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರು. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ; ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಇಲಿ್ಲರಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಕೆಲವರು ಹೇಳುವ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಅವರು “ಇದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 5 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಆಸ್ಪದಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾ್ಯಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. 6

ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೂ ನೀವು ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು.
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅನಾಥರಿಗೆ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು; ಅನ್ಯ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವನವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಇಲಿ್ಲರಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯ 6:10 509 ಯೆರೆಮೀಯ 7:7
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8 “‘ನೀವು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಆ ಸುಳು್ಳಗಳು
ಹುರುಳಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿವೆ. 9 ನೀವು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಕೊಲೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿಲ್ಲವೇ? 10 ನೀವು ಈ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವಿರಾ?
ನೀವು ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ನಾವು
ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವಿರಾ? 11 ಈ ಪವಿತ್ರ
ಆಲಯವನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲಯವು
ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಕಳ್ಳರು ಅಡಗುವ ಸ್ಥಳವಾಯಿತೇ? ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’” ಎಂಬುದು
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

12 “ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವು ಈಗ ಶೀಲೋವಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ನಾನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸಹ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ. 13 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಾದ
ನೀವು ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.” ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನ ಮಾತು: “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಆಲಯವನೂ್ನ ನೀವು ನಂಬಿರುವ ಆಲಯವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ನಾನು ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 15 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ವಂಶದವರನು್ನ
ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು.”

16 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ; ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಡ; ಇವರಿಗಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ಇವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡುವ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ನಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಜನರು ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏನು
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ. 18 ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಮಕ್ಕಳು ಸೌದೆಯನು್ನ ಆರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ತಂದೆಗಳು ಆ ಸೌಧೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತಾ್ತರೆ. ಹೆಂಗಸರು
ಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಾದಿ ಸ್ವಗರ್ದ ರಾಣಿಗಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 19 ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗೇ
ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

20 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ನಾನು ಜನರನೂ್ನ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಕಾಡಿನ ಮರಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದ
ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವದು; ಅದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು

21 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: “ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಷು್ಟ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. ಆ
ಯಜ್ಞಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವೇ ತಿನಿ್ನರಿ. 22 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆ್ಗಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಯನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. 23 ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದ.

24 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊಂಡರಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟವರಾದರು. ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದರು,
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. 25 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ
ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತಿ ಮೊಂಡರಾಗಿದು್ದ ಅವರ
ತಂದೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸದ ಜನಾಂಗವಿದು. ಈ ಜನರು
ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಸಂಹಾರದ ತಗು್ಗ
29 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡು.

ಬೋಳುಶಿಖರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೋಧಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಈ
ತಲೆಮಾರಿನ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಆತನು ಇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
30 ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖಾ್ಯತಿಪಡೆದ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ‘ಮಲಿನ’ಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 31 ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತೋಫೆತೆಂಬ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದು ಯಜ್ಞದ ಆಹುತಿಯೆಂದು ಅವರನು್ನ ಸುಡುತಾ್ತರೆ. ನೀವು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನೆಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 32 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಈ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನಮೀನ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯದೆ
ಇದನು್ನ ಸಂಹಾರದ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ
ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ
ಮಾತು. “ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳುವದಕೆ್ಕ ಕೊಂಚವೂ ಸ್ಥಳ
ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವವರೆಗೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಶವಗಳನು್ನ ಹೂಳುವ ಕಾರಣ
ಅದಕೆ್ಕ ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 33 ಆಗ ಸತ್ತವರ
ದೇಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ; ಅವು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ
ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 34 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ ಸಂಭ್ರಮದ
ಧ್ವನಿಯನೂ್ನ ವಧುವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಪ್ರದೇಶವು ಬರಿದಾದ ಮರಳುಗಾಡಾಗುವದು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆಗ ಜನರು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರ ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. ಅವರು

ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ
ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವರ ಗೋರಿಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವರು.
2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಸೂಯರ್ನನು್ನ, ಚಂದ್ರನನು್ನ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಣಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹರಡುವರು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಆ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಒಂದೆಡೆ
ಸೇರಿಸಿ ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲುಬುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ
ಸಗಣಿಯಂತಾಗುವವು.

3 “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದದೆ ಅಳಿದುಳಿದ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದಿಯರು ತಾವು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಪಾಪ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷೆ
4 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:

‘ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
“‘ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ
ಪುನಃ ಅವನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳುತಾ್ತನೆ;

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಪು್ಪದಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ
ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ.

5 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಪು್ಪದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಆ ತಪು್ಪ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯುವದನು್ನ ಏಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾ್ದರೆ?
ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ನಂಬಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.

6 ನಾನು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದುದನು್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಯೋಚಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ.

7 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಬೆಳವಕಿ್ಕಯೂ ಬಾನಕಿ್ಕಯೂ ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾಲವನು್ನ ಬಲ್ಲವು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಂದ ಏನನು್ನ
ಬಯಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

8 “‘“ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಲಿಪಿಗಾರರು ತಮ್ಮ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ.

9 ಆ “ಜ್ಞಾನಿಗಳು” ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.
ಆ “ಜ್ಞಾನಿಗಳು” ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಗಾಬರಿಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಾಚಿಕೆಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನಾನು ಅವರ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಣಬೇಕು.
ಸಾಮಾನ್ಯರನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ

ಮುಖ್ಯರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೇ ಇದಾ್ದರೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾಜಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳು್ಳ

ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
11 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಳವಾದ

ಗಾಯಗಳನು್ನ
ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಗಾಯಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

“ಎಲಾ್ಲ ಚೆನಾ್ನಗಿದೆ, ಎಲಾ್ಲ ಚೆನಾ್ನಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಚೆನಾ್ನಗಿಲ್ಲ.

12 ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು.
ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲರಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳುವರು.’”

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.
13 “ನಾನು ಅವರ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ

ನುಡಿ.
ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ.
ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ

ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಒಣಗಿ ಉದುರುವವು.

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.
14 “ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಬನಿ್ನ, ನಾವು ಭದ್ರವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗೋಣ.

ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಾಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗೋಣ.
ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ವಿಷಮಿಶಿ್ರತ ನೀರನು್ನ

ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
15 ನಾವು ಶಾಂತಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.

ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿನಾಶ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿತು.
16 ದಾನ್ಕುಲದವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ನಾವು ಶತು್ರಗಳ ಕುದುರೆಗಳ ಕೆನೆತವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳ ಪಾದಗಳ ಬಡಿತದಿಂದ ಭೂಮಿ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.

17 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವದಕಾ್ಕಗಿ ವಿಷಪೂರಿತ
ಹಾವುಗಳನು್ನ ಕಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಆ ಹಾವುಗಳನು್ನ ತಡೆಯಲಾಗದು.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವವು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18 ದೇವರೇ, ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಭಯಭೀತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
19 ನನ್ನ ಜನರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
ದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

“ಈಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಯೇ?
ಚೀಯೋನಿನ ರಾಜನು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಯೇ?” ಎಂದು

ಅವರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.
ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಏಕೆ ಕೆರಳಿಸುತಾ್ತರೆ?
ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಅನ್ಯದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಪೂಜಿಸಿದರು.”
20 “ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು,
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಹೋಯಿತು,
ಆದರೆ ನಮಗಿನೂ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ.

21 ನನ್ನ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ
ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಈಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ
ಮೌನವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

22 ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಔಷಧವಿದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿದಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ನನ್ನ ತಲೆಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದು್ದ,

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು

ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
2 ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಳವಿದಿ್ದದ್ದರೆ,
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ತಂಗುವ ಮನೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,

ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,
ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

3 “ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಣಗಳಂತೆ ಸುಳು್ಳಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ.
ಈ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ‘ಅಸತ್ಯ’ ಪ್ರಬಲವಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
4 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ.

ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನೂ ಮೋಸಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೆರೆಯವನೂ ನಿಮ್ಮ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ನಿಂದಿಸುತಾ್ತನೆ.
5 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಒಬ್ಬನೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವದನು್ನ ಕಲಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು
ಆಯಾಸವಾಗುವಷು್ಟ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

6 ಒಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮತೊ್ತಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದಿತು.
ಒಂದು ಸುಳು್ಳ ಇನೊ್ನಂದು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು.
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಹೋವನು ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
7 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಜನರು ಲೋಹವನು್ನ ಪುಟಕಿ್ಕಟು್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ
ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಗರ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರು ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

8 ಯೆಹೂದದ ಜನರ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಚೂಪಾದ ಬಾಣಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರ ಬಾಯಿಗಳು ಸುಳಾ್ಳಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವನೊಂದಿಗೆ ನಯವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ.

ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು
ಯುಕಿ್ತ ಮಾಡುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ.

9 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಾರದೇ?”
ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು.
“ಅಂಥಾ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು.”

10 ನಾನು ಪವರ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳುವೆನು;
ಬರಿದಾದ ಹೊಲಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಜೀವ ವಸು್ತಗಳಿಲ್ಲ.

ಯಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ದನಗಳ ಸದು್ದ ಕೇಳಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಯೆರೆಮೀಯ 8:7 511 ಯೆರೆಮೀಯ 9:10
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ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ;
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗಿವೆ.

11 “ನಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಕಸದ
ರಾಶಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

ಅದು ನರಿಗಳ ನಿವಾಸವಾಗುವದು.
ನಾನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತದ ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು.”

12 ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲಾಯಿತು?
ಇದನು್ನ ಯಾರೂ ಹೋಗದ ಬರಿದಾದ ಮರಳುಗಾಡನಾ್ನಗಿ ಏಕೆ

ಮಾಡಲಾಯಿತು?
ಇದನ್ನರಿತ ಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆಯೇ?
ಯೆಹೋವನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆಯೇ?
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವನೊಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆಯೇ?

13 ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು:
“ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.

14 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರು.
ಅವರು ಹಟಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದನು್ನ

ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.”
15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ

ಸಂದೇಶವಿದು:
“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಕಹಿಯಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ನಾನು

ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವೆನು;
ಅವರು ವಿಷಮಿಶಿ್ರತ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

16 ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಮತು್ತ ಅವರ ತಂದೆಗಳು ಎಂದೂ ಅರಿಯದ
ಅಪರಿಚಿತ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ವಾಸಿಸುವರು.

ನಾನು ಖಡ್ಗಧಾರಿಗಳಾದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವವರೆಗೆ

ಕೊಲು್ಲವರು.”
17 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಈಗ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ,
ಶವಸಂಸಾ್ಕರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೂಲಿ ಪಡೆದು ಅಳುವ

ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿರಿ.
18 ‘ಆ ಹೆಂಗಸರು, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಲಿ.
ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತುಂಬುವವು;
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಹರಿಯುವವು’

ಎನು್ನವರು.
19 “ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಮಹಾಗೋಳಾಟವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ:
‘ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಹಾಳಾಗಿಹೋದೆವು.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು,
ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.’”

20 ಯೆಹೂದದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮ

ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ

ಅಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಲು

ಕಲಿಯಬೇಕು.
21 ಮೃತು್ಯವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮೃತು್ಯವು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೃತು್ಯವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮೃತು್ಯವು

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ.”
22 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು

ಹೇಳು:
“‘ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹೆಣಗಳು ಬೀಳುವವು.
ಆ ಶವಗಳು ಹೊಲ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಂದೆ
ಯಾರೂ ಎತ್ತದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಮೆದೆಗಳಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು.’”

23 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
“ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಬಗೆ್ಗ
ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಬಲಶಾಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ
ಬಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಶಿ್ರೕಮಂತರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ

ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
24 ಯಾವನಾದರೂ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು

ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿರುವುದಾಗಿಯೂ
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಜಂಬಪಡಲಿ.

ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಜಂಬಪಡಲಿ.

ನಾನು ದಯಾವಂತನೂ ನಾ್ಯಯವಂತನೂ ಆಗಿರುವೆ,
ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ.
ಆಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
25 “ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ

ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. 26 ನಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ, ಯೆಹೂದ,
ಎದೋಮ್, ಅಮೊ್ಮೕನ್, ಮೋವಾಬ್ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಮರಳು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ
ಸುನ್ನತಿ ಆಗಿದಿ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರು ಹೃದಯ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 2 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ.

ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಉತಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕಾಣುವ ಉತಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳು

ಹೆದರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು.

3 ಬೇರೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅರಣ್ಯದ ಮರವಲ್ಲದೆ ಮತೆ್ತೕನಲ್ಲ.
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬಡಗಿಯು ಉಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು.
4 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ

ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಮೊಳೆ ಬಡಿದು ಅವುಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸುತಾ್ತರೆ.
5 ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವ ಬೆದರುಕಂಬಗಳಂತಿವೆ.

ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾತಾಡಲಾರವು;
ಅವು ನಡೆಯಲಾರವು. ಜನರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ಅವು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡಲಾರವು;

ಸಹಾಯವನೂ್ನ ಮಾಡಲಾರವು.”
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೋನ್ನತವಾದದು್ದ; ಸಾಮಥ್ಯರ್ಪೂಣರ್ವಾದದು್ದ.
7 ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕೂ್ಕ ರಾಜನಾಗಿರುವೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕು.

ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದಾ್ದರೆ
ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನಷು್ಟ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ.

8 ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಮಂದಬುದಿ್ಧಯವರಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಮೂಖರ್ರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಮರದ

ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ.
9 ಅವರು ತಾಷೀರ್ಷ್ ನಗರದ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ಧಿಫಜ್ ನಗರದ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಡಗಿಗಳು, ಕಮಾ್ಮರರು ಮತು್ತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಅವರು ನೀಲಿ ಮತು್ತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ

ತೊಡಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವು ಕುಶಲರ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿವೆ.

10 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು.
ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವ ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆಯಲಾರವು.

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳು:
‘ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ಭೂಲೋಕವನೂ್ನ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ

ಮಾಡಿಲ್ಲ.
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ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು;
ಅವುಗಳು ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೂ

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವವು.’”
12 ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ದೇವರು
ಈ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಾ್ದನೆ.

13 ಯೆಹೋವನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಗುಡುಗನು್ನ ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀರನು್ನ ಮಹಾಪ್ರವಾಹದಂತೆ

ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿಂದ ಮೇಘಗಳು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ

ಏರಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಬೀಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

14 ಜನರು ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ತಾವು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮೋಸಹೋಗುತಾ್ತರೆ.

ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳಿ್ಳನ ಕಂತೆಗಳು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವಿಲ್ಲ.

15 ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸು್ತಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವು ಅಪಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

16 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಲ್ಲ.
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲು ಆತನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಜನಾಂಗ.

“ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವ” ಎಂಬುದು ಆತನ ನಾಮಧೇಯ.

ವಿನಾಶವು ಬರುತಿ್ತದೆ
17 ನಿಮ್ಮದಾದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಂದ

ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವು ನಗರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ವೈರಿಯು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

18 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಈ ಸಾರಿ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ

ತಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನೋವು ಮತು್ತ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

19 ಅಯೊ್ಯೕ, ನನಗೆ (ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ) ತುಂಬಾ ಪೆಟಾ್ಟಗಿದೆ.
ನನಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದೆ; ನನಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಆದರೂ “ಇದು ನನ್ನ ವಾ್ಯಧಿ, ಇದನು್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊಂಡೆ.

20 ನನ್ನ ಗುಡಾರವು ಹಾಳಾಗಿದೆ.
ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಹಗ್ಗಗಳು ಕಿತು್ತಹೋಗಿವೆ.

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕುವದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸರೆಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ

ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
21 ಕುರುಬರು ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ,
ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು; ಕಳೆದುಹೋಗುವವು.

22 ಕೇಳಿರಿ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವ ಮಹಾಧ್ವನಿಯನು್ನ!

ಇದು ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೂದವು ಒಂದು ಬರಿದಾದ ಮರಳುಗಾಡಾಗುವದು, ನರಿಗಳ

ನಿವಾಸವಾಗುವುದು.
23 ಯೆಹೋವನೇ, ಮಾನವನ ಜೀವ ಅವನ

ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

24 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿದು್ದ,
ಆದರೆ ಕಠೋರನಾಗಬೇಡ,
ಕೋಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.

25 ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು.

ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಗೌರವಿಸದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಯಾಕೋಬ್ಯರ ವಂಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದಿತು: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ವಚನಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದದ

ಜನರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ‘ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೇಡಾಗುತ್ತದೆ.’ 4 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರತಂದಾಗ
ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.
ಈಜಿಪು್ಟ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ನಾಡಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ
ಕರಗಿಸುವ ಉರಿಯುವ ಕುಲುಮೆಯಂತಿತು್ತ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗುವೆನು’ ಎಂದೆ.

5 “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲು ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಫಲವತಾ್ತದ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಹಾಲು ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ
ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕೊಡುವ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದ. ನೀವು ಈಗ ಈ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.”

ನಾನು, “ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಸಾರು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
7 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ನಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 8 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊಂಡರಾಗಿದು್ದ
ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಡುಕಾಗುವದೆಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.”

9 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ
ಜನರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರೂ ಒಳಸಂಚನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 10 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ನಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರು
ಮೀರಿದಾ್ದರೆ.”

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ನಾನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಭಯಂಕರ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುವರು. ಅವರು
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ
ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. 12 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ
ಅವರು ಧೂಪ ಹಾಕುವರು. ಆದರೆ ಕೇಡು ಬಂದಾಗ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

13 “ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆಯೋ,
ಅಷು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ತುಚ್ಛ ದೇವರಾದ ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ನೀವು ಅನೇಕ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಬೀದಿಗಳಿವೆಯೋ ಅಷು್ಟ ಬಲಿಪೀಠಗಳಿವೆ.

14 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಡ. ಅವರಿಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಆಗ ಅವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ.

15 “ನನ್ನ ಪೆ್ರೕಯಸಿ (ಯೆಹೂದ) ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ
ಇದಾ್ದಳೆ?

ಇಲಿ್ಲ ಇರಲು ಅವಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅನೇಕ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ಹರಕೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಲಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ

ವಿನಾಶವನು್ನ ತಡೆಯಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?

ಯೆರೆಮೀಯ 10:12 513 ಯೆರೆಮೀಯ 11:15
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ನನಗೆ ಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?”

16 “ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
‘ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾದ ಹಸಿರು ಆಲೀವ್ ಮರ ಎಂದು’

ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮರಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ

ಇಡುವನು.
ಆಗ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.

17 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆಟ್ಟನು.
ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಬರುವದೆಂದು ಆತನು ಸಾರಿರುವನು.

ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವೂ
ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿವೆ.

ಬಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ
ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.”

ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು
18 ಅನಾತೋತಿನ ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ

ಕುತಂತ್ರವನೂ್ನ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ನಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. 19 ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ಮುಂಚೆ ನಾನು ವಧೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಾಧುಕುರಿಯಂತೆ
ಇದೆ್ದನು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಂದು ನಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:
“ಮರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡೋಣ; ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಡೋಣ; ಜನರು ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು.” 20

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಾ್ಯಯಪರನಾದ ತೀಪುರ್ಗಾರ. ಜನರ
ಹೃದಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತು್ತ. ನಾನು ನನ್ನ ವಾದವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಎಂದು ಅರಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

21 ಅನಾತೋತಿನ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವೆವು” ಎಂದರು.
ಅನಾತೋತಿನ ಆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 22 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು
ಕೂಡಲೇ ಅನಾತೋತಿನ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರ
ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದು ಹೋಗುವರು. ಅವರ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಸತು್ತಹೋಗುವರು. 23 ಅನಾತೋತ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾರೂ ಬದುಕುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನ ದೂರು

ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ,
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯಪರನೆಂಬುದು

ರುಜುವಾತಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ ನಾ್ಯಯಪೂಣರ್ವಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು

ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದುಷ್ಟರು ಏಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಾ್ತರೆ?
ನಿನ್ನ ವಿಶಾ್ವಸಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರಾಗದವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು

ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
2 ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆ. ಅವರು ಆಳವಾಗಿ

ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಸಸಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ,
ಅವು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಹಣು್ಣ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತಿ್ತರದವನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಪಾತ್ರನು ಎಂದು
ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿನಿ್ನದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.
3 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ.

ವಧೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆ ಕೆಡುಕರನು್ನ
ಎಳೆದುಹಾಕು.

ಅವರನು್ನ ವಧೆಯ ದಿನಕೆ್ಕಂದು ಆರಿಸು.
4 ಎಷು್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿರಬೇಕು?
ಎಷು್ಟ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ನಿಜೀರ್ವವಾಗಿರಬೇಕು?

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತು್ತಹೋಗಿವೆ.
ಇದು ದುಷ್ಟರ ತಪಾ್ಪದರೂ

ಆ ದುಷ್ಟರು,

“ನಮಗೆ ಏನಾಗುವದೆಂದು ನೋಡಲು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಹಳ ದಿವಸ ಬದುಕಿರಲಾರ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ
5 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಕಾಲಾಳುಗಳ ಸಂಗಡ ಓಡಿ

ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ,
ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ ಗೆಲು್ಲವೆ?

ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ದಣಿದುಕೊಂಡರೆ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿ ದಡದ ಭಯಾನಕ ಮುಳು್ಳಕಂಟಿಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ

ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವೆ?
6 ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದ ಜನರೇ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಾಡುತಾ್ತ

ಸಂಚು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ
ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ.”

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೂದವನೂ್ನ
ನಿರಾಕರಿಸುವನು

7 “ನಾನು (ಯೆಹೋವನು) ನನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮೆಯನು್ನ (ಯೆಹೂದ) ಅವಳ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

8 ನನ್ನ ‘ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಜನರು’ ನನಗೊಂದು ಅರಣ್ಯದ
ಸಿಂಹದಂತಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಗಜಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದೆನು.

9 ನನ್ನ ‘ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಜನರು’ ಹದು್ದಗಳಿಂದ
ಸುತು್ತವರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸಾಯುತಿ್ತರುವ ಪಾ್ರಣಿಯಂತಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಬನಿ್ನ, ಬನಿ್ನ,
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.

10 ಅನೇಕ ಕುರುಬರು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ತೋಟದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ:
ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ತೋಟವನು್ನ ಮರಳುಗಾಡನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
11 ಹೌದು, ಮರಳುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅದು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ನಿಸ್ಸತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಬರಿದಾದ
ಮರಳುಗಾಡಾಗಿದೆ.

ಆ ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
12 ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಆ ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಕೊಂಡು

ಹೋದರು.
ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ತುದಿಯವರೆಗೆ
ವಾಸಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಯಾರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
13 ಜನರು ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವರು;
ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಮುಳಿ್ಳನ ರಾಶಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು.

ಅವರು ತುಂಬ ದಣಿಯುವವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ

ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನ
14 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರದೇಶದ

ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು
ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಆ ಜನರು ತುಂಬ
ದುಷ್ಟರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಅವರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವೆನು. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನೂ್ನ ಎಸೆಯುವೆನು. 15 ಬಳಿಕ ನಾನು
ಅವರಿಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವೆನು. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಅದರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೂ್ಕ ಅದರ ದೇಶಕೂ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು. 16 ಆ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮೊದಲು, ಆ ಜನರು ಬಾಳನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಆ ಜನರು
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಇಚೆ್ಛ. ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
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ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 17 ಯಾವ ಜನಾಂಗವಾದರೂ ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಒಣಗಿ ಸತು್ತಹೋದ ಸಸಿಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ
ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.

ನಡುಪಟಿ್ಟಯ ಸಂಕೇತ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾರಿನ
ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ

ಸುತಿ್ತಕೊ. ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ.”
2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ನಾರಿನ

ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡು ತಂದೆನು. ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡೆನು. 3 ಆಗ ಎರಡನೇ ಸಲ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 4 ಆ ಸಂದೇಶವಿದು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು
ಕೊಂಡ ತಂದು ಸುತಿ್ತಕೊಂಡ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪೆರಾತ್ಗೆ ಹೋಗು. ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ
ಬಚಿ್ಚಡು.”

5 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪೆರಾತ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರಕಾರ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟ. 6 ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ
ತರುವಾಯ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಪೆರಾತ್ಗೆ
ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡಲು ಹೇಳಿದ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ನಾನು ಪೆರಾತ್ಗೆ ಹೋದೆ ಮತು್ತ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ
ಬೆಟ್ಟದ ಸಂದಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದೆ. ಆದರೆ ಆ ನಡುಪಟಿ್ಟ
ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿತು್ತ. ನಾನು ಅದನು್ನ ಧರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 9 ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಡುಪಟಿ್ಟಯು ಹಾಳಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.
ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜಂಬದ
ಜನರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರೂ
ಗವಿರ್ಷ್ಠರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಟಮಾರಿಗಳೂ ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಪೂಜಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈ ನಾರಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಆಗುವರು.
ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾಗುವರು. 11 ಪುರುಷನೊಬ್ಬನು
ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ವಂಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ವಂಶಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು. “ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗುವರು
ಎಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ಕೀತಿರ್,
ಸು್ತತಿ, ಗೌರವ ತರುವರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರು.”

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
12 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಮರ್ದ ಬುದ್ದಲಿಯು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು.
ಆಗ ಆ ಜನರು ನಕು್ಕ, ‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಮರ್ದ ಬುದ್ದಲಿಯು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ’
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 13 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತನಾದವನಂತೆ ಅಸಹಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ರಾಜರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಯಾಜಕರ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎಡವಿ,
ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. ತಂದೆ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. “‘ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕನಿಕರಪಡುವದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರ ವಿನಾಶವನು್ನ ಕರುಣೆಯು
ತಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.’”

15 ಕೇಳಿರಿ, ಗಮನ ಕೊಡಿರಿ;
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಗವರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.

16 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅಂಧಕಾರವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಆತನನು್ನ

ಗೌರವಿಸಿರಿ,

ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೀಳುವ ಮೊದಲೇ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಬೆಳಕನು್ನ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವನಾ್ನಗಿ

ಪರಿವತಿರ್ಸುವನು.
17 ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ

ಕೇಳದಿದ್ದರೆ,
ನಾನು ಗುಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಳುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವು ನನ್ನನು್ನ ಅಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು.
ನಾನು ಬಹಳ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳುವೆನು,

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹೊರಸೂಸುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂದೆಯು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

18 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ರಾಜನಿಗೂ ರಾಣಿಗೂ ಹೇಳಿರಿ:
“ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನಿ್ನ.
ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಕಿರೀಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಉರುಳಿ

ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
19 ನೆಗೆವ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೀಗ

ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.

20 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಮುಖವೆತಿ್ತ ನೋಡು.
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನೋಡು.

ನಿನ್ನ ಮಂದೆ ಎಲಿ್ಲದೆ? ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆ ಸುಂದರವಾದ
ಮಂದೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ನೀನು ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
21 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆ ಮಂದೆಯ ಲೆಕ್ಕವನೊ್ನಪಿ್ಪಸು ಎಂದು

ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ?
ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವದು ನಿನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿತು್ತ.

ನಿನ್ನ ನಾಯಕರು ಜನರಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ನೋವು ಮತು್ತ ಕಷ್ಟಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ನೋವು ನಿನಗಾಗುವುದು.
22 “ಇಂಥ ಕೇಡು ನನಗೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು?”
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳ ಫಲದಿಂದಲೇ ಆಯಿತು.
ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಲಂಗವನು್ನ ಹರಿಯಲಾಯಿತು.
ನಿನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಗೆಡಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು.
23 ಕಪ್ಪಗಿರುವವನು ತನ್ನ ಚಮರ್ದ ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬದಲಿಸಲಾರನು.
ಚಿರತೆಯು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾರದು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ನೀನು ಸಹ ಮಾಪಾರ್ಟು
ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲಾರೆ.
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವೆ.
24 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ

ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.
ನೀವು ಮರುಭೂಮಿಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗುವ

ಹೊಟಿ್ಟನಂತಾಗುವಿರಿ.
25 ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಹೀಗಾಗುವುದು.
ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಏಕೆ ಹೀಗಾಗುವದು?
ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದಿರಿ.

26 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಖದವರೆಗೆ ಎತಿ್ತಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತರೆ.
ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

27 ನೀನು ಮಾಡಿದ ಭಯಾನಕ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಜೊತೆಗೆ ನಗುವದನೂ್ನ

ಕಾಮದಾಟವಾಡುವದನೂ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದು್ದ

ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನೀನು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದ

ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಡಾಗುವದು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ದಿನ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮುಂದುವರಿಸುವೆ ಎಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

ಯೆರೆಮೀಯ 12:17 515 ಯೆರೆಮೀಯ 13:27
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ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು

ಇದು ಕ್ಷಾಮದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದ ಸಂದೇಶ:

2 “ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗವು ಸತು್ತಹೋದವರಿಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡುವುದು.

ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ದಿನೇದಿನೇ
ನಿಬಲರ್ರಾಗುತಾ್ತರೆ.

ಆ ಜನರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಿಂದ ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಮೊರೆಯಿಡುತಾ್ತರೆ.
3 ಜನನಾಯಕರು ನೀರು ತರುವದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಆ ಸೇವಕರು ನೀರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕು್ಕವದಿಲ್ಲ.

ಸೇವಕರು ಕೇವಲ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬರುತಾ್ತರೆ.

ಅವರು ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಪೇಚಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

4 ಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವದಿಲ್ಲ.

ರೈತರು ಎದೆಗುಂದುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

5 ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಜಿಂಕೆಯು ತನ್ನ ಮರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದು.

6 ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು
ನರಿಗಳಂತೆ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಮೂಸುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಾಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ.”

7 “ಯೆಹೋವನೇ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಫಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾದರೂ
ಸಹಾಯಮಾಡು.
ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆಶಾಕಿರಣ,
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನೀನು ಕಾಪಾಡುವೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಕಾಣುವೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಂತೆ

ಕಾಣುವೆ.
9 ನೀನು ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿರುವೆ;
ಯಾರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಸೈನಿಕನಂತಾಗಿರುವೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವೆ.
ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.”
10 ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಲು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಇಚಿ್ಛಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಿ್ವಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು
ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ.”

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರ
ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ. 12 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಉಪವಾಸ
ವ್ರತವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ ಸಹ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿ್ವಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಅವರ ಆಹಾರವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಉಪವಾಸದಿಂದ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ
ತುತಾ್ತಗುವದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಂದಿಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವದಿಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದೆನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ
ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನೂ್ನ ಆಡಿಲ್ಲ.
ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ
ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ವಿಚಾರಗಳನೂ್ನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
15 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ನಾನು ಹೇಳುವದು ಇಷೆ್ಟೕ. ನಾನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ‘ಶತು್ರಗಳು ಖಡ್ಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಕ್ಷಾಮ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಹಸಿವಿನ ತಾಪದಿಂದ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗ ಅವರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತ್ತದೆ. 16 ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೋ
ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲಾಗುವದು. ಆ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಮತು್ತ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಮಡಿಯುವರು. ಆ ಜನರನೂ್ನ ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹೂಣಿಡುವದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ
ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳು:

‘ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಹಗಲಿರುಳು ಅಳುವೆನು.
ನಾನು ನನ್ನ ಕನೆ್ಯಯಾದ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳುವೆನು. ನಾನು ನನ್ನ

ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಳುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದು

ಸದೆಬಡಿದಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

18 ನಾನು ನಗರಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ
ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತವರು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತಾ್ತರೆ.

ನಾನು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಬಳಲುವ ಜನರು ನನ್ನ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತಾ್ತರೆ.

ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲ.
ಯಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.’”

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವೆಯಾ?

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಚೀಯೋನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆಯಾ?
ನಾವು ಪುನಃ ಗುಣಹೊಂದಲಾರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದು

ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವೆಯಲ್ಲ.
ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದೆ?

ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಾವು ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಭಯ ನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು.

20 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ಗೊತು್ತ.

ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು
ಬಲೆ್ಲವು.

ಹೌದು, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡಿದೆವು.
21 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಒಳೆ್ಳಯತನ

ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಗೌರವವನು್ನ ಕುಂದಿಸಬೇಡ.

ನೀನು ನಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊ.
ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿಯಬೇಡ.

22 ಅನ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ.
ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ.

ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ಆಶಾಕೇಂದ್ರ.
ನೀನೇ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋಶೆಯೂ ಸಮುವೇಲನೂ ಇದಿ್ದದ್ದರೂ

ನಾನು ಈ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಮರುಕಪಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಕಳುಹಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳು. 2 ‘ನಾವು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
“‘ಕೆಲವು ಜನರು ಮರಣಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಾನು

ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಮರಣಹೊಂದುತಾ್ತರೆ.

ಕೆಲವು ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು

ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರುವರು.

3 ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲು್ಕ ರೀತಿಯ ವಿನಾಶಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
‘ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಲು ಖಡ್ಗಧಾರಿಗಳಾದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ನಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಮತು್ತ ನಾಶಮಾಡಲು
ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
4 ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ
ನಾನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು.’

5 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ನಿನಗಾಗಿ ಯಾರೂ
ವ್ಯಥೆಪಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಿನಗಾಗಿ ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ

ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ

ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಪುನಃ ತಡೆಹಿಡಿದು ನಾನು

ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದ
ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ನಗರಗಳ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

8 ಅನೇಕ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಸಮುದ್ರದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಳು ಕಣಗಳಿಗಿಂತ ವಿಧವೆಯರ ಸಂಖೆ್ಯ

ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು.
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ಬಾತುಕನನು್ನ ತರುವೆನು.
ಆ ಘಾತುಕನು ಯೆಹೂದದ ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲೆರಗುವನು.

ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ನೋವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯವನು್ನ
ತರುವೆನು;

ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಹೀಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
9 ಶತು್ರಗಳು ಖಡ್ಗಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಜನರ ಮೇಲೆರಗಿ

ಕೊಲೆಮಾಡುವರು.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಉಳಿದವರನು್ನ ಅವರು ವಧಿಸುವರು.

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
ಅವಳು ಅತೂ್ತಅತೂ್ತ ಬಳಲಿ ಉಸಿರಾಡದಂತಾಗುವಳು.

ಅವಳು ಕಳವಳಪಡುವಳು ಮತು್ತ ಗಾಬರಿಗೊಳು್ಳವಳು.
ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ದಿನವು ದುಃಖದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ

ಕತ್ತಲಾಗುವುದು.”

ಯೆರೆಮೀಯನು ಪುನಃ ದೇವರಲಿ್ಲ ದೂರುತಾ್ತನೆ
10 ನನ್ನ ತಾಯೀ, ನೀನು ಜನ್ಮಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಾದ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ವಾದಿಸುತಾ್ತ ನಿಂದಿಸುತಾ್ತ ಇರುವೆ.

ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ; ಸಾಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ.
11 ದೇವರೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ
12 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಕಬಿ್ಬಣದ ತುಂಡನು್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು

ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಉತ್ತರದಿಂದ ಬರುವವನು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿದಾ್ದನೆ.
13 ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಭಂಡಾರಗಳಿವೆ.
ಆ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಬೇರೆಯವರು ಆ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ಹಣ ಕೊಟು್ಟ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದವು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ.

14 ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು.

ಅವರು ನೀವೆಂದೂ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸಾಗಿಸುವರು.
ನನಗೆ ಅತಿಕೋಪ ಬಂದಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ.
ಆ ಜಾ್ವಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವಿರಿ.”

15 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸು.

ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡ.

ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಎಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ

ಎಂಬುದನು್ನ ಯೋಚಿಸು.
16 ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.
ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಂತೋಷವಾಗಿತು್ತ.

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು.
17 ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಲಿದ್ದ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನಾನೆಂದೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದೆ್ದ.
ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ರೋಷವನು್ನ

ತುಂಬಿದೆ.
18 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನಗೇಕೆ ವ್ಯಥೆ ಉಂಟಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ

ಅಥರ್ವಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಗಾಯ ಏಕೆ ಗುಣವಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ? ಏಕೆ ವಾಸಿಯಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ

ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ

ಅನಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನೀನು ಪ್ರವಾಹ ನಿಂತುಹೋದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ.

19 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು
ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವದಾದರೆ

ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕು.

ಆದರೆ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಅವರಂತೆ ಆಗಬಾರದು.
20 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಶಾಲಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ತಾಮ್ರದ ಗೋಡೆಯಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿರುವೆ
ಎಂದು ಆ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾರರು.

ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ನುಡಿ.
21 “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೆರೆಮೀಯ 15:3 517 ಯೆರೆಮೀಯ 15:21
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ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 2

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಹೊಂದಬಾರದು.”
3 ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ

ಅದರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 4 “ಅವರು ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದುತಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಯಾರೂ ಹೂಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ
ದೇಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ಅವರು
ವೈರಿಗಳ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಮಡಿಯುವರು. ಅವರು ಅನ್ನವಿಲ್ಲದೆ
ಸಾಯುವರು. ಅವರ ಶವಗಳು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗುವವು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಜನರು
ಶವಸಂಸಾ್ಕರದ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನು
ಹೋಗಬೇಡ. ಸತ್ತವರ ಸಂಗಡ ಅಳುವದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ
ದುಃಖವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವದಕಾ್ಕಗಲಿ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ವ್ಯಥೆಪಡುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 “ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಮುಖರು ಮತು್ತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು
ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ಹೂಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋಳಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖ ಸೂಚಿಸಲು
ಯಾರೂ ತಮಗೆ ಗಾಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ; ತಮ್ಮ
ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 7 ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡುವವರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರೂ ಆಹಾರವನು್ನ ತರುವದಿಲ್ಲ.
ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾರೂ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಅಳುವವರನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀಡುವದಿಲ್ಲ.

8 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತ ಪಾನಮಾಡುತಾ್ತ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 9 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ‘ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾನು ಬೇಗನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮದುವೆಯ
ಸಮಾರಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ನಿನ್ನ
ಜೀವನಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ಬೇಗ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’

10 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ‘ಈ ಮಹಾವಿಪತು್ತ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವೇನು?
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪವೇನು?’ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. 11 ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶದಂತೆ
ನಡೆಯುವದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು’ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
‘ಅವರು ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ಮತು್ತ ಸೇವಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿದರು. 12 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಬಹಳ ಮೊಂಡರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 13

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಎಂದೂ ನೋಡದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು
ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಷು್ಟ
ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳ ಸೇವೆಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯವನೂ್ನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಲವನೂ್ನ
ತೋರುವದಿಲ್ಲ.’”

14 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ
ಜನರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ
ಜೀವದಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. 15 ಆಗ
ಅವರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಉತ್ತರದ ನಾಡಿನಿಂದಲೂ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ.’
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು.”

16 ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ಅನೇಕ ಮೀನುಗಾರರನು್ನ ಈ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸುವೆನು. ಆ ಮೀನುಗಾರರು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನ
ಬೇಟೆಗಾರರನು್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸುವೆನು. ಆ ಬೇಟೆಗಾರರು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪವರ್ತ, ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ
ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವರು. 17

ಅವರು ಮಾಡುವ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತವೆ. ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವದನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಮುಚಿ್ಚಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪಾಪವು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 18 ಅವರು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಎರಡು ಸಲ
ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.”

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿರುವೆ. ನನ್ನ
ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವೆ.

ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಓಡಿಬಂದು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವೆ.
ಜಗತಿ್ತನ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವರು.
ಅವರು, “ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು

ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಆ ನಿರಥರ್ಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಸಹಾಯ

ಮಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
20 ಜನರು ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲರೇ?
ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಜವಾದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲ.

21 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಬಲದ

ಬಗೆ್ಗ ಕಲಿಸುವೆನು.
ಆಗ ನಾನು ದೇವರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಪರಾಧ

“ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಅಪರಾಧ
ಅಳಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಆ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿವೆ.

ಅವರ ಪಾಪಗಳು ವಜ್ರದ ಮೊನೆಯುಳ್ಳ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿವೆ.

ಅವರ ಹೃದಯವೇ ಆ ಕಲು್ಲ,
ಆ ಪಾಪಗಳು ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತವೆ.
2 ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಅಶೇರಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಮರದ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ
ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

3 ಅವರು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಭಂಡಾರಗಳಿವೆ.
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಉನ್ನತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಜನರು
ನಾಶಮಾಡುವರು.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪೂಜೆಮಾಡಿ
ನೀವು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಿರಿ.

4 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ

ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ.
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ; ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ

ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.”

ಜನರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಕೇವಲ ಜನರನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು.
ಮನುಷ್ಯರ ಬಲವನು್ನ ಆತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು.

ಯೆರೆಮೀಯ 16:2 518 ಯೆರೆಮೀಯ 17:5
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ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಥವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ.

6 ಆ ಜನರು ನಿಜರ್ನವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ,
ಸುಡುವ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ, ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಬೆಳೆದ,
ದೇವರು ನೀಡಬಹುದಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ಅರಿಯದ ಒಂದು ಪೊದೆಯಂತಿರುತಾ್ತರೆ.

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ
ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು.

ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು.

8 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವ,
ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳನು್ನ ತಲುಪಿರುವ,

ಉಷ್ಣಕೆ್ಕ ಹೆದರದ, ಯಾವಾಗಲೂ
ಹಸಿರೆಲೆಗಳಿಂದ ಸೊಂಪಾದ,

ಮಳೆ ಬೀಳದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಚಿಂತಿಸದ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಫಲಭರಿತವಾಗಿರುವ ಮರದಂತೆ ಇರುವನು.

9 “ಮನುಷ್ಯನ ಬುದಿ್ಧಯು ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಬುದಿ್ಧಯು ಅತೀ ವಾ್ಯಧಿಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರಬಹುದು,
ಯಾರಿಂದಲೂ ಬುದಿ್ಧಯ ನಿಜವಾದ

ಸ್ವರೂಪವನ್ನರಿಯಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.
10 ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು,
ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಆಳವನು್ನ ನೋಡಬಲೆ್ಲ,

ಮನುಷ್ಯನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಲೆ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನಾನು

ನಿಧರ್ರಿಸಬಲೆ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ

ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
11 ಕೆಲವು ಸಲ ಪಕ್ಷಿಯು
ತಾನು ಇಡದ ಮೊಟೆ್ಟಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹಣಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಸಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನು
ಆ ಪಕ್ಷಿಯಂತಿರುವನು,

ಅವನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮೂಖರ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವನು.”

12 ಆದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವಿತಾ್ರಲಯವು
ಯೆಹೋವನ ಮಹತ್ವದ ಸಿಂಹಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

13 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಂತಿರುವೆ,

ಯಾರಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ
ಅವರ ಜೀವನ ಬಹಳ ಮೊಟಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂರನೆ ದೂರು
14 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದರೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಗುಣಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು,
ಆಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವನಾಗುವೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
15 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ.
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಎಲಿ್ಲದೆ?
ಆ ಸಂದೇಶವು ಸತ್ಯವಾಗುವುದನು್ನ ನಾವು ಈಗಲೇ ನೋಡೋಣ”

ಎಂದು ಅವರನು್ನತಾ್ತರೆ.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕುರುಬನಾದೆ.

ಆ ಭಯಂಕರ ದಿನವು ಬರಲೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ.

17 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡ.
ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಭಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ.

18 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನರು ಲಜೆ್ಜಪಡುವಂತೆ ಮಾಡು.
ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬೇಡ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಲಿ,
ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ.

ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿನಾಶದ ದಿನವು ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡು.

ಅವರನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು, ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಮುರಿದುಬಿಡು.

ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನು್ನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಡಬೇಕು
19 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,

ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದದ ರಾಜರು ಸಂಚರಿಸುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲ. ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳು.
ಆಮೇಲೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ದಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡು.

20 “ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಯೆಹೂದದ ರಾಜರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ.
ಈ ದಾ್ವರಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವ ಜನರೇ, ನಾನು
ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! 21 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ನೀವು ಯಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಯಾವ
ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ತರಬೇಡಿರಿ. 22

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ
ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿರಿ. ಆ ದಿನ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನು್ನ ನೀವು ಪವಿತ್ರದಿನವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಇದೇ ಆದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟ. 23 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ತುಂಬಾ ಮೊಂಡರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ
ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಬೇಕು.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “‘ನೀವು
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ
ಭಾರವನೂ್ನ ತರಬಾರದು. ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನು್ನ ನೀವು
ಪವಿತ್ರದಿನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಿನ ನೀವು ಯಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.

25 “‘ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ರಾಜರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳಿಂದ
ಬರುತಾ್ತರೆ. ಆ ರಾಜರು ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಶಾ್ವರೂಢರಾಗಿಯೂ
ಬರುವರು. ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನನಾಯಕರುಗಳು ಆ ರಾಜರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ
ವಾಸವಾಗಿರುವರು. 26 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ
ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ಪಶಿ್ಚಮ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು
ಬರುವರು. ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಜನರು ಬರುವರು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ,
ಧೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವರು.

27 “‘ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೇಡಾಗುವುದು. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರೆಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆ ದಿನವನು್ನ
ಪವಿತ್ರದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು
ನಂದಿಸಲಾಗದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ
ಸುಡುವವರೆಗೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದು.’”

ಕುಂಬಾರ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಕುಂಬಾರನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ

ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”
3 ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಾನು ಕಂಡೆನು.
4 ಅವನು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆ ಮಡಕೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಕುಂಬಾರನು ಪುನಃ ಆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ಬಳಸಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಮಡಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಮಡಕೆಗೆ ತಾನು ಬಯಸಿದ ಆಕಾರವನು್ನ
ಕೊಡಲು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.

5 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 6

“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ನೀವು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಆ ಕುಂಬಾರನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಒಮೆ್ಮ
ನಾನು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು ಖಂಡಿಸುವೆನೆಂದು
ಮತು್ತ ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು ನಾಶಪಡಿಸುವೆನೆಂದು

ಯೆರೆಮೀಯ 17:6 519 ಯೆರೆಮೀಯ 18:7



19

ಹೇಳಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ಆ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೀವನವನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಜನಾಂಗದ
ಜನರು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ
ವಿಚಾರವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಮುಂಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ತರದಿರಬಹುದು. 9 ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವಾಗ
ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ, ಅದನು್ನ ನೆಟು್ಟ
ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 10 ಆದರೆ ಆ ಜನಾಂಗವು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯನು್ನ ಮಾಡದೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದರೆ ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ಆ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಳಿತಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

11 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ಈಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳು. 12 ಆದರೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು, ‘ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಏನೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಾವು
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಮತು್ತ
ಮೊಂಡುಮನಸು್ಸ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುವೆವು’ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸುವರು” ಎಂದನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ:
“ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ

ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಾ?’
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು ದೇವರ ವಧುವಿನಂತಿದೆ.

14 ಲೆಬನೋನಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಮವು ಇಳಿಜಾರಿನ
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಂದಾದರೂ ಕರಗುವುದೇ?

ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಹರಿದುಬರುವ ತೊರೆಗಳು ಎಂದಾದರೂ
ಹರಿಯದೆ ನಿಂತುಹೋಗುವುದೇ?

15 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಹಳೆಯ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲಯೇ

ಮುಗ್ಗರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ರಾಜಬೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದನು್ನ
ತೊರೆದು ಹಾಳಾದ ಹಾದಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೆ.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇಶವು ಬರಿದಾದ
ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದು.

ಜನರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿ
ತಲೆಯಾಡಿಸುವರು.

ದೇಶವು ಹಾಳಾದುದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುವರು.
17 ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯಂತೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ನಾನು ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು.”

ಯೆರೆಮೀಯನ ನಾಲ್ಕನೇ ದೂರು
18 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನ ವೈರಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು: “ಬನಿ್ನ, ನಾವು

ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಜಕನಿಂದ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ತಪು್ಪವದಿಲ್ಲ, ಇದು ಖಂಡಿತ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ
ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಯು ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆ. ದೈವೋಕಿ್ತಯು
ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿ ನಾಶಮಾಡೋಣ. ಅವನು ಹೇಳುವ ಯಾವುದಕೂ್ಕ ನಾವು
ಗಮನಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.”

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸು,
ನನ್ನ ವಾದವನು್ನ ಆಲಿಸಿ ಯಾರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ ಎನು್ನವುದನು್ನ

ನಿಣರ್ಯಿಸು.
20 ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವರೀಗ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ

ತೋಡಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲದೆಯೇ?
ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಮಾಡೆಂದೂ

ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ.
21 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷಾಮಪೀಡಿತರಾಗಿ

ಉಪವಾಸಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡು.
ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು.

ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರಾಗಲಿ.

ಅವರ ಯೌವನಸ್ಥರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗಲಿ.
22 ಅವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೋಧನದ ಧ್ವನಿ ಬರಲಿ.
ನೀನು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶತು್ರವನು್ನ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ

ಅವರು ಅಳುವಂತಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣದ

ಗುಪ್ತವಾದ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.
23 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ಹಾಕಿದ

ಯೋಜನೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.
ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮನಿ್ನಸಬೇಡ.

ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಬೇಡ.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸು, ನೀನು ಕೋಪದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆ

ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು.

ಮುರಿದ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು

2 ಬೋಕಿಯ ದಾ್ವರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ
ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಯಾಜಕರ
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 3 ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೂದದ ರಾಜನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ,
ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ವಿಸ್ಮಯಪಡುವನು ಮತು್ತ
ಭಯಪಡುವನು. 4 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಇದನು್ನ ಅವರು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ. ಬಹಳ
ಹಿಂದೆ ಈ ಜನರು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಹಿರಿಯರೂ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳು
ಅನ್ಯದೇಶದ ಹೊಸ ದೇವರುಗಳು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜರು ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಗ್ಧಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದರು. 5 ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರು ಬಾಳ್ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು.
ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಬಾಳ್ ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟರು.
ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಥ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 6 ಈಗ,
ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನಮೀನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಜನರು
“ತೋಫೆತ್” ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇದನು್ನ
“ಕೊಲೆಯ ಕಣಿವೆ” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ ಎಂದು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 7 ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಶತು್ರವು ಈ ಜನರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರುವನು. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಯೆಹೂದದ
ಜನರ ಕೊಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 8

ನಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಜನರು ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿ
ತಲೆಯಾಡಿಸಿ ಹೋಗುವರು. ನಗರವು ಹಾಳಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರು ಬೆರಗಾಗುವರು. 9 ಶತು್ರವು ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತರುವನು. ಜನರು ಆಹಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗದಂತೆ ಆ ಸೈನ್ಯವು ತಡೆಯುವದು. ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ಉಪವಾಸ ಬೀಳುವರು. ಅವರು ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೆ ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ತಿನ್ನಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವರು.’

10 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳು.
ಅವರು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ
ಒಡೆದುಹಾಕಿ 11 ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಈ ಮಣಿ್ಣನ ಕೊಡವನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದಂತೆ ನಾನು
ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ

ಯೆರೆಮೀಯ 18:8 520 ಯೆರೆಮೀಯ 19:11
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ಒಡೆದುಹಾಕುವೆನು. ಈ ಕೊಡವನು್ನ ಪುನಃ ಜೋಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗದ ಸಿ್ಥತಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದು.
ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂತಾಗುವವರೆಗೂ ಸತ್ತವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಹೂಳಲಾಗುವುದು. 12 ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಹೀಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಈ ನಗರವನು್ನ ತೋಫೆತಿನಂತೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 13 ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಮನೆಗಳು ಈ ತೋಫೆತಿನಷೆ್ಟ “ಹೊಲಸಾಗುವವು.” ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರ ಅರಮನೆಗಳು ಈ ತೋಫೆತಿನಂತೆ ಹಾಳಾಗುವವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳ
ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಧೂಪಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಪಾನನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು.’”

14 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 15

“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವನು: ‘ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ
ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಜನರು ಬಹಳ ಮೊಂಡರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅನುಸರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.’”

ಯೆರೆಮೀಯ ಮತು್ತ ಪಷೂ್ಹರನು

ಪಷೂ್ಹರನೆಂಬುವನು ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಪಷೂ್ಹರನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗನು. ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಮಾಡಿದ
ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಪಷೂ್ಹರನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲಣ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಳಕೆ್ಕ
ಹಾಕಿಸಿದನು. 3 ಮರುದಿನ ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕೋಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಷೂ್ಹರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗಿಟ್ಟ ಹೆಸರು, ‘ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಭಯಂಕಾರಿ.’ 4 ಅದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ‘ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ ಭಯಂಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ
ಭಯಂಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ವೈರಿಗಳು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು;
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ಕೊಂದುಹಾಕುವರು. 5 ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿರಿವಂತರಾಗಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು
ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ರಾಜನ ಬಳಿ ಅನೇಕ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ
ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವೈರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ವೈರಿಯು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 6

ಪಷೂ್ಹರನೇ, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು.
ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನ್ನಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ಆ
ಪರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹೂಳಲಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನೆ್ನಲ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ಸತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಹೂಳಲ್ಪಡುವರು.’”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಐದನೆ ದೂರು
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದೆ,

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮರುಳಾದೆನು,
ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾದುದರಿಂದ ಗೆದೆ್ದ.

ನಾನೊಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹಗಲೆಲ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ನಗುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

8 ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ ವಿನಾಶದ ಬಗೆ್ಗ

ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದರೆ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

9 ಒಮೊ್ಮಮೆ್ಮ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,

“ನಾನು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಮರೆತುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನೕನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಆತನ ಸಂದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲಿ್ಲ
ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದು ಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲಿ್ಲ

ಹಿಡಿದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ದಣಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಅದನು್ನ ನನೊ್ನಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

10 ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೆಲುಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡುವದು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತಿ್ತದೆ,

ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಜನರು
ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕಾದಿದಾ್ದರೆ.

“ಅವನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾವು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳೋಣ.

ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ನಾವು ವಂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ನಾವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕೊನೆಗೆ ಅವನನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು.
ನಾವು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೇಡನು್ನ

ತೀರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಡನಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಶೂರ ಯೋಧನಂತಿದಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬೀಳುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾರರು.

ಆ ಜನರು ಸೋತುಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಆ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರರು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ.

ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಆಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿನೋಡುವೆ.
ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿರುವದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು

ನೋಡಲಿ.
13 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಆತನು ಬಡಜನರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ದೌಜರ್ನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಆರನೇ ದೂರು
14 ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಲಿ;
ತಾಯಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತ ದಿನವು ಶುಭವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.

15 “ನಿನಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ” ಎಂಬ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ

ಅವನಿಗೆ ಅತಾ್ಯನಂದವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
16 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರಪಡದೆ
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ನಗರಗಳ ಗತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ.

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯುದ್ಧದ ಕೂಗಾಟವೂ,
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಕಿರುಚಾಟವೂ ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ.

17 ಯಾಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ?

ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ
ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಗೋರಿಯಾಗುತಿ್ತದ್ದಳು.
ನಾನೆಂದೂ ಹುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

18 ನಾನು ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರಬರಬೇಕಿತು್ತ?
ನಾನು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮತು್ತ ದುಃಖವನು್ನ ಕಂಡಿರುವೆನಷೆ್ಟೕ.
ನನ್ನ ಜೀವನವು ನಾಚಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

ದೇವರು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಪಷೂ್ಹರನನೂ್ನ ಮಾಸೇಯನ

ಮಗನಾದ ಯಾಜಕ ಚೆಫನ್ಯನನೂ್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ರಾಜನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು. 2 ಪಷೂ್ಹರ
ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರು ಹೀಗೆಂದರು: “ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
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ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತರುವನು; ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ
ನಾವು ತಿಳಿಯ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ
ಆತನು ಮಾಡಬಹುದು.”

3 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪಷೂ್ಹರ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಿವೆ. ಆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಬಳಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ನಾನು ಆ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

“‘ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ
ಬಳಿಯಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಆ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಒಳಗಡೆ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಯೆಹೂದಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾನೇ
ಕಾದಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ;
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತೋಳಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ರಭಸದಿಂದ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ
ನಾನು ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಅವರುಗಳು ನಗರದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿದ ಭಯಂಕರವಾದ
ರೋಗದಿಂದ ಮಡಿಯುವರು.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7

“‘ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕೆಲವು ಜನರು
ಭಯಂಕರವಾದ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ಜನರು
ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನು್ನ ನಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೂದದ ವೈರಿಯು ಗೆಲು್ಲವಂತೆ ನಾನು
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನಿಕರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಯಸುತಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರು ಖಡ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ದಯೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು
ಮರುಗುವದಿಲ್ಲ.’

8 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಸಹ ಹೇಳಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನಾ್ನಗಲಿ ಮರಣವನಾ್ನಗಲಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
9 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವವನು ಮರಣಹೊಂದುವನು.
ಆತನು ಖಡ್ಗದಿಂದಾಗಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದಾಗಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ
ರೋಗದಿಂದಾಗಲಿ ಮಡಿಯುವನು. ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾದವನು
ಬದುಕುವನು. ಆ ಸೈನಿಕರು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಯಾರೂ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ತರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಗೆ ಹೋದವರು ಬದುಕುವರು. 10 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಹಾಯಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.’” ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. “‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹಾಕುತಾ್ತನೆ.’”

11 “ಯೆಹೂದದ ರಾಜಮನೆತನದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿರಿ:

‘ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
12 ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಕೊ್ಕಳಗಾದವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
ನನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕೋಪವು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಂದಿಸಲಾಗದ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದೆ.
ನೀವು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ.’

13 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ,
ನೀನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಈ ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ.

‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲಾರರು,
ನಮ್ಮ ಭದ್ರವಾದ ನಗರವನು್ನ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾರರು’
ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ.”

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
14 “ನೀವು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಬೆಂಕಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕುತ್ತದೆ.”

ದುಷ್ಟರಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ರಾಜನ
ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಾರು. 2 ‘ಯೆಹೂದದ

ರಾಜನೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು. ನೀನು
ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವೆ,
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕೇಳು. ರಾಜನೇ, ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಬರುವ
ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 3

ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ನೀತಿಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಸುಲಿಗೆಗೀಡಾದವರನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಂಡವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಅನಾಥರನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡಿ; ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. 4

ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ರಾಜರು ಈ ದಾ್ವರಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಜರು
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ದಾ್ವರಗಳಿಂದ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಅರಸರು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಜನರು, ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುವರು. 5 ನೀವು ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ
ರಾಶಿಯಾಗುವದೆಂದು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ’” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

6 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನು ವಾಸಮಾಡುವ ಅರಮನೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಈ ಅರಮನೆಯು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಅರಣ್ಯದಂತೆ,
ಲೆಬನೋನಿನ ಪವರ್ತದಂತೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಈ ಅರಮನೆಯು ಹಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದಂತಾಗುವುದು.
7 ಅರಮನೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ನಾನು ಜನರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹತಿ್ತರ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧನಗಳಿರುವವು.
ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮತು್ತ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ದೇವದಾರಿನ

ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಆ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯುತಾ್ತರೆ.
8 “ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ಈ ನಗರದಿಂದ

ಹಾದುಹೋಗುವರು. ಅವರು, ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು
ಮಹಾನಗರವಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇಂಥ
ಭಯಂಕರ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಏಕೆ ತಂದನು?’ ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳುವರು. 9 ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಈ ಉತ್ತರ: ‘ಯೆಹೂದದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿ
ಪೂಜಿಸಿದರು.’”

ರಾಜನಾದ ಯೋಹಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
10 ಸತ್ತ ರಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಅಳಬೇಡಿ.
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿ.

ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ರಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.

ಅವನು ಮತೆ್ತ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ರೋಧಿಸಿರಿ.

ಯೋಹಾಜನು ತನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾಜನ (ಶಲೂ್ಲಮನ) ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: (ಶಲೂ್ಲಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಯೋಷೀಯನ ಮರಣಾನಂತರ ರಾಜನಾದನು.) “ಯೋಹಾಜನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅವನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಅವನು
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೋಡಲಾರನು.”

ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
13 “ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ

ಉಂಟಾಗುವುದು.
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23

ಅವನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ದುನೀರ್ತಿಯನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೂಲಿಯನೆ್ನೕ

ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
14 “ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು,
‘ನಾನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ

ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತಾ್ತನೆ.
ದೇವದಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನು್ನ ಬಳಿಯುತಾ್ತನೆ.

15 “ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಾರಿನ
ಮರವನು್ನ

ಬಹಳವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವದರಿಂದ ನೀನು ದೊಡ್ಡ
ರಾಜನಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೋಷೀಯನು ಅನ್ನಪಾನೀಯಗಳಿಂದ

ತೃಪಿ್ತಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯ ಸಮ್ಮತವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೋಷೀಯನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು.

16 ಯೋಷೀಯನು ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೋಷೀಯನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಹೋಯಿತು.

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೇ, “ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವುದು
ಎಂದರೇನು?”
ನಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು,
ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದದು್ದ ಅದೇ.

ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ:
17 “ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೇ, ನಿನಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾದದು್ದ

ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಲಾಭ ಬರುವದನು್ನ

ನೋಡುವೆ.
ನೀನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ಬೇರೆಯವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ.”

18 ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು,

“ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೋಸ್ಕರ
ಗೋಳಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
‘ನನ್ನ ಸೋದರನೇ, ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ

ದುಃಖವಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಸೋದರಿಯೇ, ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ

ತುಂಬ ದುಃಖವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ
‘ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ರಾಜನೇ,
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

19 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನನು್ನ ಒಂದು
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೂಳಿದಂತೆ ಹೂಳಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ.

ಅವರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದೂರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ವರಗಳ ಹೊರಗೆ

ಎಸೆದುಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
20 “ಯೆಹೂದವೇ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕೂಗಿಕೊ,
ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಬಾಷಾನ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸಲಿ.

ಅಬಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಚಿಕೊ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ‘ಪಿ್ರಯತಮರೆಲ್ಲರನೂ್ನ’ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು.

21 “ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ನೀನು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೌದು, ನಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ,
ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ.
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ
ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

22 ಯೆಹೂದವೇ, ನನ್ನ ದಂಡನೆಯು ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ಬರುವುದು.

ಅದು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕುರುಬರನು್ನ (ನಾಯಕರನು್ನ) ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು.
ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ನಿನಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಆದರೆ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದು.
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ನಾಚಿಕೆಪಡುವೆ.

23 “ರಾಜನೇ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವಾಸಿಸುವೆ.

ಆ ಮನೆಯು ಲೆಬನೋನಿನ ಮರದ ತೋಪಿನಂತಿದೆ.
ನೀನು ಎತ್ತರವಾದ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ನಿನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಆದರೆ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆಯಾದಾಗ ನೀನು ನರಳುವೆ.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂಥ ನೋವನು್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವೆ.”

ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಚೀನನ ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
24 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ

ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋಯಾಚೀನನೇ,
ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ
ಬಲಗೈಯ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು. 25 ಯೆಹೋಯಾಚೀನನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. ನೀನು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆ ಜನರಿಗೇ. ಆ
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುತಾ್ತರೆ. 26 ನಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ತಾಯಿಯನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಲ್ಲದ ಬೇರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎಸೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 27 ಯೆಹೋಯಾಚೀನನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ನಿನಗೆ ಬರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.”

28 ಯೆಹೋಯಾಚೀನನು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡೆದ
ಮಡಕೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ.

ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗದ ಮಡಕೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋಯಾಚೀನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಹೊರಗೆ

ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು?
ಅವರು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು?

29 ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ, ಯೆಹೂದದ ದೇಶವೇ,
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು.

30 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋಯಾಚೀನನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನೆಂದು ನೊಂದಾಯಿಸಿರಿ.

ಯೆಹೋಯಾಚೀನನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ದಾವೀದನ

ಸಿಂಹಾಸನವನೆ್ನೕರುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.”
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು: “ಯೆಹೂದದ ಕುರುಬರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರುಬರು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನಿಂದ

ಕುರಿಗಳು ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೂ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.”
2 ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕುರುಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳು ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೂ ಚದರುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಿರಿ.
ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳ
ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 3 “ನಾನು ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿಗೆ ತರುವೆನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವುಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದು. 4 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ
ನಾನು ಹೊಸ ಕುರುಬರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಆ ಕುರುಬರು ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಬೆದರುವದಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕುರಿಯೂ
ಕಳೆದುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

ಸದ್ಧಮರ್ದ ಸಸಿ
5 ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ‘ಸಸಿಯನು್ನ’ ಚಿಗುರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ಅವನು ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಳುವ ರಾಜನಾಗಿರುವನು.

ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವನು.

6 ಸದ್ಧಮರ್ದ ‘ಸಸಿಯ’ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು

ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್
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ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿಗಾಗುವುದು.”
7 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: “ಜನರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ದೇವರ ಆಣೆಯನು್ನ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳಲಾರದ ಕಾಲ
ಬರುತಿ್ತದೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ’ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆಣೆಯ ಹಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿತು್ತ. 8

ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಉತ್ತರದ
ನಾಡಿನಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ
ಹೊರತಂದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸುವರು.”

ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
9 ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ.
ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.

ನಾನು ಅಮಲೇರಿದವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನುಡಿಗಳೂ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.

10 ಯೆಹೂದ ದೇಶವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಾಡನು್ನ ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಯಿತು.

ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತಲಿವೆ.
ಹೊಲಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯಂತಾಗಿವೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತಪಾ್ಪಗಿ

ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
11 “ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಯಾಜಕರೂ ದುಷ್ಟರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುವುದು.

ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರ ಮಾಗರ್ಗಳು ಜಾರುವ
ದಾರಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
13 “ಸಮಾಯರ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ

ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ

ನಾನು ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
14 ಯೆಹೂದದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ

ಪಾಲಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು

ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಪಾಪಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ಸೊದೋಮ್ ನಗರದಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಗೊಮೋರ ನಗರದಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ.”

15 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ನಾನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರದಂತೆಯೂ ನೀರಿನಂತೆಯೂ

ಇರುವುದು.
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಆ ವಾ್ಯಧಿಯು ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆ ವಾ್ಯಧಿಯು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿತು.”

16 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ

ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಅವರ ದಶರ್ನಗಳು ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬಂದವುಗಳೇ ಹೊರತು

ನನಿ್ನಂದ ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ.

17 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೆಹೋವನ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆಯದನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು’ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಬಹಳ ಮೊಂಡರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದುದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ‘ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೇಡೂ

ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
18 ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಪರಲೋಕದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ

ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಆತನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.

19 ಈಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದಂಡನೆಯು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ಬರುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ತೂಫಾನಿನಂತೆ
ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಬೀಳುವುದು.

20 ಆತನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿ
ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ

ಆತನ ಕೋಪವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆ ದಿನವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನು್ನ
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

21 ನಾನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲು ಆತುರಪಟ್ಟರು.

ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ
ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದರು.

22 ಅವರು ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ

ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿತು್ತ.”

23 ಈ ಸಂದೇಶ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು:
“ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಬಹಳ ದೂರವಿಲ್ಲ.

24 ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಗುಪ್ತವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೋಡಬಲೆ್ಲನು.
ನಾನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.”
ಯೆಹೋವನೇ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 25 “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ

ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ‘ನಾನೊಂದು
ಕನಸು ಕಂಡೆ, ನಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 26

ಎಷು್ಟ ದಿನ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವುದು? ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸುಳು್ಳಗಳನೆ್ನೕ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. 27 ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮರೆಯುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಸುಳು್ಳ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಂತೆಯೇ ನನ್ನ
ಜನರು ಸಹ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಯಲೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು. 28 ಹೊಟು್ಟ, ಗೋಧಿಯ ಕಾಳಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತನ್ನ
ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಹೇಳಲಿ. 29 ನನ್ನ ಸಂದೇಶವು ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದೆ. ಅದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕುವ
ಸುತಿ್ತಗೆಯಂತಿದೆ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

30 “ನಾನು ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಪದಗಳನು್ನ
ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಕದಿಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 31 ನಾನು
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. “ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಅದು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವೆಂಬುವಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 32 ನಾನು ಕಾಲ್ಪನಿಕ
ಕನಸುಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳ
ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ ನುಡಿ. “ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆಳೆಯುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಲು ನಾನು
ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹಾಯವನು್ನ ಮಾಡಲಾರರು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಯೆಹೋವನಿಂದ ದುಃಖಕರ ಸಂದೇಶ
33 “ಯೆಹೂದದ ಜನರಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಲಿ

‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ
ಪ್ರಕಟನೆಯೇನು?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ. ನಾನು ಆ ಭಾರವನು್ನ ಕೆಳಗೆ
ಎಸೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ’” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

34 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ‘ಇದು ಯೆಹೋವನ ಭಾರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 35 ನೀವು
ಪರಸ್ಪರ ‘ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವೇನು?’ ಅಥವಾ ‘ಯೆಹೋವನು
ಏನು ಹೇಳಿದನು?’ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 36 ನೀವು ಪುನಃ
ಎಂದಿಗೂ ‘ಯೆಹೋವನ ಭಾರ’ ಎಂಬ ಮಾತನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು
ಯಾರಿಗೂ ಭಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.

37 “ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ
ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ‘ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಏನೆಂದು
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು?’ ಅಥವಾ ‘ಯೆಹೋವನು ಏನು
ಹೇಳಿದನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿರಿ. 38 ಆದರೆ ‘ಯೆಹೋವನ
ಭಾರವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಆ ಪದಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ‘ನೀವು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ “ಯೆಹೋವನ ಭಾರವೆಂದು” ಹೇಳಬಾರದಾಗಿತು್ತ. ಆ
ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 39

ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಭಾರವಾದ
ಹೊರೆಯಂತೆ ಎತಿ್ತ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಆ ನಗರವನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಎಸೆಯುವೆನು. 40

ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಪಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ತರುವೆನು. ನೀವು ಈ
ಅವಮಾನವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾರಿರಿ.’”

ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು:
ಯೆಹೋವನು ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಎದುರುಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಅಂಜೂರದ ಎರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸಿಟಿ್ಟದು್ದ

ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. (ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಕೊನ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆ.
ಯೆಕೊನ್ಯನು ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗ.
ಯೆಕೊನ್ಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಾಯಿತು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಮಾ್ಮರರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು.)
2 ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಜೂರಗಳಿದ್ದವು.
ಆ ಅಂಜೂರಗಳು ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಗುವ ಹಣು್ಣಗಳಂತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲಾಗದಷು್ಟ ಕೊಳೆತ
ಅಂಜೂರಗಳಿದ್ದವು.

3 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನಗೇನು
ಕಾಣುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ನನಗೆ ಅಂಜೂರಗಳು ಕಾಣುತಿ್ತವೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಅಂಜೂರಗಳು
ಬಹಳ ಚೆನಾ್ನಗಿವೆ. ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರಗಳು ತಿನ್ನಲಾಗದಷು್ಟ
ಕೊಳೆತಿವೆ” ಎಂದು ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

4 ಆಗ ನನಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು: “ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಅವರ ಶತು್ರ
ಅವರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದನು. ಆ ಜನರು ಈ ಒಳೆ್ಳಯ
ಅಂಜೂರದಂತಿರುವರು. ಆ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ದಯೆತೋರುವೆನು. 6

ನಾನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪುನಃ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಕರೆತರುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಯುವದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವೆನು. 7 ಅವರಲಿ್ಲ
ನನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗುವರು ಮತು್ತ ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗುವೆನು.
ನಾನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗುತಾ್ತರೆ.

8 “ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತಿನ್ನಲು
ಬಾರದಷು್ಟ ಕೊಳೆತ ಅಂಜೂರದಂತಾಗುವನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನೂ ಅವನ
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಜನರೂ ಕೊಳೆತ
ಅಂಜೂರದಂತಾಗುವರು. 9 ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಆ
ಶಿಕ್ಷೆಯು ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟು
ಮಾಡುವುದು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವರು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ
ಪರಿಹಾಸ್ಯದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುವರು; ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವರು. 10

ನಾನು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ, ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಸಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

ಯೆರೆಮೀಯನ ಬೋಧನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ
ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಯೋಷೀಯನ ಮಗ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೇ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ 2 ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿದನು.

3 ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅಮೋನನ ಮಗನಾದ
ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಹದಿಮೂರನೆ ವಷರ್ದಿಂದ
ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾನು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಮನಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.

5 ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, “ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ರಮವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಿ.
ನೀವು ಬದಲಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಬಹುದು. ನೀವು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 6 ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳ
ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಯ
ನಿಮಿರ್ತವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಪೂಜಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 “ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ನೀವು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ
ನನಗೆ ಕೋಪ ತಂದಿತು. ಅದು ನಿಮಗೇ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.”

8 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ನನ್ನ
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಉತ್ತರದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕರೆಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶ. “ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಕೂಡಲೇ ಕರೆಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು. ನಾನು ಆ
ದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಆ ಭೂಮಿಗಳನು್ನ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಜನರು ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವು ಹಾಳಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆರಗಾಗಿ ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವರು. 10 ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷದ
ಮತು್ತ ಸಂಭ್ರಮದ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ವಧುವರರ ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬರುವದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಬೀಸುವಕಲಿ್ಲನ ಸದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಾನು ದೀಪದ
ಬೆಳಕನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 11 ಆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು
ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದು. ಆ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಗುಲಾಮರಾಗುವರು.

12 “ಆದರೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದ ಸಂದೇಶ. “ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನ್
ದೇಶವನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 13 ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಕೇಡುಗಳು ಬರುವವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೆಲ್ಲ
ನಡೆಯುವುದು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬೋಧಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಮೂನೂ್ಸಚನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
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ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 14 ಹೌದು, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವರು ಮಾಡಲಿರುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ
ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.”

ಜಗತಿ್ತನ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಈ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೋ. ಇದು ಕೋಪದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿವಿಧ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಈ
ಪಾತೆ್ರಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸು. 16 ಅವರು ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಹುಚ್ಚರಂತೆ ವತಿರ್ಸುವರು. ನಾನು ಬೇಗನೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವರು.”

17 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆನು ಮತು್ತ
ಆ ಜನರು ಈ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. 18

ನಾನು ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಜನರಿಗೆ ಸುರಿದೆನು. ನಾನು ರಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ನಾಯಕರನು್ನ ಈ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆನು. ಅವರು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಾಗಲೆಂದು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಲಿ, ಜನರು ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ಸಿಳು್ಳಹಾಕಲಿ, ಶಾಪಹಾಕಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದೆನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಯೆಹೂದವು ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ
ಇದೆ.

19 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನು ಸಹ ಈ ಪಾತೆ್ರಯ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ
ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪದ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

20 ಎಲಾ್ಲ ಅರಬೀಯರು ಮತು್ತ ಧಿಚ್ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರು
ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಗಾಜಾ,
ಎಕೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಶೇಷಭಾಗದ ರಾಜರು ಈ
ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

21 ಆಮೇಲೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರು ಈ
ಪಾತೆ್ರಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

22 ತೂರಿನ ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರು ಈ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಹಳ ದೂರದೇಶದ ರಾಜರು ಸಹ ಈ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 23 ದೆದಾನ್ಯರು, ತೇಮಾದೇಶದವರು,
ಬೂಜ್ ದೇಶದವರು ಈ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಈ
ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 24 ಅರಬೀಯರ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರು ಈ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಾಜರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 25 ನಾನು ಜಿಮಿ್ರಯ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರು, ಏಲಾಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರು, ಮೇದ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರು ಈ
ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. 26 ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಮತು್ತ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರನು್ನ ಈ
ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪದ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ಕುಡಿದ ತರುವಾಯ
ಕುಡಿಯುವನು.

27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ರೋಷದ ಈ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರಿ ವಾಂತಿಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳದಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’

28 “ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಒಪು್ಪವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಒಪು್ಪವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವು ಈ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 29 ಈಗಾಗಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ
ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ತಪು್ಪ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು ನಾನು
ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

30 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು:
‘ಉನ್ನತವಾದ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಾದ

ಆಲಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಗಜಿರ್ಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸಿ ತನ್ನ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ

ಮಂದೆಯನು್ನ ಬೆದರಿಸುವನು.
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನು್ನ

ತುಳಿಯುವವರು ಕೂಗಾಡುವಂತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕೂಗುವನು.
31 ಆ ಧ್ವನಿಯು ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಬು್ಬತ್ತದೆ.
ಈ ಧ್ವನಿಯೆಲಾ್ಲ ಏತಕೆ್ಕ?

ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ವಾದವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದಾ್ದನೆ.’”

ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.
32 “ವಿಪತು್ತಗಳು ಬಹುಬೇಗ
ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹರಡುವವು.

ಅವು ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ದೂರದೂರದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬರುವವು.”
33 ಆ ಜನರ ಮೃತ ಶರೀರಗಳು ದೇಶದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ

ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವವು. ಆ ಸತ್ತಜನರಿಗಾಗಿ
ಯಾರೂ ಅಳುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಹೂಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ
ಬಿದಿ್ದರುವವು.

34 ಕುರುಬರೇ, ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಗೆ (ಜನಗಳಿಗೆ) ಮುಂದಾಳಾಗಿ
ನಡೆಯಬೇಕು.

ಮಹಾನಾಯಕರೇ, ನೀವು ಗೋಳಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ.
ಕುರಿಗಳ ಮುಂದಾಳುಗಳಾದ ನೀವು ನೋವಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಹೊರಳಾಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದಿಕಾ್ಕಪಾಲು ಮಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವುಗಳು ಒಡೆದ ಪಾತೆ್ರಯ ಚೂರುಗಳಂತೆ

ಚೆಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲಯಾಗುತ್ತವೆ.
35 ಕುರುಬರಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಸಿಕು್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಆ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕು್ಕವದಿಲ್ಲ.

36 ಕುರುಬರ ಕೂಗಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ.
ಕುರಿಗಳ ಗೋಳಾಟ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

37 ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಬರಿದಾದ
ಮರುಭೂಮಿಗಳಂತಾಗಿವೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
38 ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತರುವ

ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹದಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಆ ಜನರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದು.
ಅವರ ದೇಶವು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದು.

ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರಸಂಗ

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಮೊದಲನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ರಾಜನಾದ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು,
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆಂದು ಬರುವ ಯೆಹೂದದ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸೆಂದು
ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಯಾವ
ಭಾಗವನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡ. 3 ಅವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬಹುದು; ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಸನಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವರು ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಿದರೆ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿದ ಯೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು. ಅವರು ಅನೇಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು
ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು; ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 5 ನನ್ನ ಸೇವಕರು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ
ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 6 ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನನ್ನ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಶಿಲೋವಿನ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಗುಡಾರದ ಗತಿಯನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಜಗತಿ್ತನ ಜನರು ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ
ದುಗರ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.’”
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7 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಯಾಜಕರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಕೇಳಿದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಾಜಕರು,
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು “ನೀನು ಇಂಥಾ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಮರಣವೇ ಗತಿ! 9 ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು?
ಶಿಲೋವಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ಆಲಯವು ಹಾಳಾಗುವದೆಂದು
ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು? ಜೆರುಸಲೇಮು ಜನರಿಲ್ಲದ
ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ
ಧೈಯರ್ ಬಂದಿತು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು.

10 ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಎಲಾ್ಲ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದದ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದವರೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹೊಸ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಹೊಸಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ದಾರಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 11 ಆಗ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಇನು್ನಳಿದ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
“ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಆಡಿದ ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.”

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಸರದಾರರಿಗೂ
ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಆಲಯದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಈ
ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ
ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ. 13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಿಮಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿಯೂ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ ತೋರಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಿರಿ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಒಬ್ಬ
ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಿರೆಂಬುದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಈ ನಗರವನೂ್ನ ಇದರ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಯನೂ್ನ ಸಹ ದೋಷಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಿರಿ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದದು್ದ.”

16 ಆಗ ಸರದಾರರು ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ, “ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಕೂಡದು. ಯೆರೆಮೀಯನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

17 ಆಗ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದನಿಂತು ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ 18 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಮೀಕಾಯನು ಮೋರೆಷೆತ್ ನಗರದವನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮೀಕಾಯನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮೀಕಾಯನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
ಚೀಯೋನ್ ನಗರವು
ನೇಗಿಲುಹೊಡೆದ ಹೊಲವಾಗುವುದು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಕಲಿ್ಲನ ದಿಬ್ಬವಾಗುವುದು.
ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವಿದ್ದ ಪವರ್ತವು ಮರಗಿಡಗಳಿಂದ

ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದು.’ ಮೀಕ 3:12
19 “ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು

ಮೀಕಾಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಯಾರೂ
ಮೀಕಾಯನನು್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ
ತರುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ
ನಮ್ಮ ತಪೆ್ಪೕ ಕಾರಣವಾಗುವುದು.”

20 ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸುವ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಊರೀಯ. ಅವನು
ಶಮಾಯನ ಮಗ. ಊರೀಯನು ಕಿಯರ್ತ್ಯಾರೀಮ್ ಎಂಬ
ಊರಿನವನು. ಈ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಊರೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದನು.
21 ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೂ ಅವನ ಸೇನೆಯ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರೂ ಊರೀಯನ
ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಬಂದಿತು. ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಊರೀಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸಿದನು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುತಾ್ತನೆಂದು
ಊರೀಯನು ಕೇಳಿದನು. ಊರೀಯನು ಭಯಪಟು್ಟ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಎಲಾ್ನತಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ
ಕೆಲವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎಲಾ್ನತಾನನು ಅಕೊ್ಬೕರನ
ಮಗ. 23 ಅವರು ಊರೀಯನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಂದರು. ಅವರು
ಊರೀಯನನು್ನ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಹತಿ್ತರ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಊರೀಯನ ಕೊಲೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಊರೀಯನ
ದೇಹವನು್ನ ಬಡವರ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.

24 ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಕಾಮನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಹೀಕಾಮನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ
ಕೊಟ್ಟನು; ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ
ಕಾಪಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋವನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದು್ದ

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಯೋಷೀಯನ ಮಗ. 2 ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನೀನು ಮರದ ಕಂಬದಿಂದ ಕೆಲವು
ನೊಗಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಹಿಂಬದಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೋ. 3

ತರುವಾಯ ಎದೋಮಿನ ರಾಜ, ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜ, ಅಮೊ್ಮೕನಿನ
ರಾಜ, ತೂರಿನ ರಾಜ, ಚೀದೋನಿನ ರಾಜ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಳಿಸು. ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ
ಈ ರಾಜರ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳಿಸು. 4 ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ
ರಾಯಭಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರು ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 5 ನಾನು ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ನಾನು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ನಾನು ಇದನು್ನ ನನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಬಲವಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
ನಾನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ
ಕೊಡಬಹುದು. 6 ಈಗ ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು
ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಸಹ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 7 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ, ಅವನ ಮಗನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನ
ಸೇವೆಮಾಡುವವು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ
ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು
ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ತಮ್ಮ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

8 “‘ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಅವನ ನೊಗವನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ ಖಡ್ಗ,
ಹಸಿವು ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ನಾಶಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುವ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಮಾಟಮಾಂತ್ರಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.
ಕನಸುಗಳ ಗೂಢಾಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವೆವೆಂಬ ಜನರ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಸತ್ತವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ಮಾಟಮಂತ್ರ
ಮಾಡುವ ಜನರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ನೀವು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. 10 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಳು್ಳಗಳೇ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಹುದೂರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವಿರಿ.

11 “‘ಆದರೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ನೊಗಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲನು್ನ
ಕೊಡುವ ಮತು್ತ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಜನಾಂಗಗಳು
ಬದುಕುವವು. ಆ ಜನಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ
ಅವಕಾಶವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವರು.’” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆರೆಮೀಯ 26:7 527 ಯೆರೆಮೀಯ 27:11
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12 ನಾನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಇದೇ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. “ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಗಲನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ
ಸೇವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀನು ಬದುಕುವೆ. 13 ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು
ವೈರಿಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಯುವಿರಿ. ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆಯೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 14 ಆದರೆ ನೀವೆಂದಿಗೂ ಬಾಬಿಲೋನ್
ರಾಜನಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

“‘ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 15 ನಾನು ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16 ಆಗ ನಾನು (ಯೆರೆಮೀಯನು) ಯಾಜಕರಿಗೂ ಆ ಸಮಸ್ತ
ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು, ‘ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಿಂದ ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 17 ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ
ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವಕರಿಸಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ.
ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಈ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಹಾಳಾಗಬಾರದು. 18

ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲರುವ
ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಇನೂ್ನ ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.
ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಅವರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ.

19 “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿದ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಬಗಳಿವೆ, ಕಂಚಿನ ಸಾಗರವಿದೆ, ಪೀಠಗಳಿವೆ ಮತು್ತ
ಇತರ ವಸು್ತಗಳಿವೆ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 20

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀನನನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖ ಜನರನು್ನ
ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 21 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದ
ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಳಿದಿರುವ ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಾಗುವುದು. 22 ಆ ವಸು್ತಗಳು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತರುವ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುವವು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು. ನಾನು ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನು

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ
ವಷರ್ದ ಐದನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಹನನ್ಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಹನನ್ಯನು ಅಜೂ್ಜರನ

ಮಗ, ಹನನ್ಯನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವನು. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಹನನ್ಯನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: 2 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವನು: ‘ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನು ಹೊರಿಸಿದ ನೊಗವನು್ನ ನಾನು ಮುರಿದುಹಾಕುವೆನು. 3

ಎರಡು ವಷರ್ಗಳೊಳಗಾಗಿ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಾನು

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀನನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಾನು ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಯೆಹೂದದ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ನಾನು ಮುರಿದುಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ.’”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

5 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಮಸ್ತ ಜನರು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹನನ್ಯನಿಗೆ, “ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಲಿ. ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನಿಜವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತನ್ನ ಆಲಯದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರುವನೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಒತಾ್ತಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತರುವನೆಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುವೆ.

7 “ಹನನ್ಯನೇ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದನು್ನ ಕೇಳು. ಸಮಸ್ತ
ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದನು್ನ ಕೇಳು. 8 ಹನನ್ಯನೇ, ನಾನು
ಮತು್ತ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಯುದ್ಧ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಾ್ಯಧಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸಿದಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ ನಾವು
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವೆವು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಯು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶವು
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”

10 ಯೆರೆಮೀಯನು ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ನೊಗವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಆ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೊಗವನು್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು. 11 ಆಮೇಲೆ ಹನನ್ಯನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ
ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ‘ಇದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೇರಿದ
ನೊಗವನು್ನ ನಾನು ಮುರಿದುಹಾಕುವೆನು. ಅವನು ಆ ನೊಗವನು್ನ
ಜಗತಿ್ತನ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ
ನೊಗವನು್ನ ಎರಡು ವಷರ್ದೊಳಗಾಗಿ ಮುರಿದುಹಾಕುವೆನು.’”

ಹನನ್ಯನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
ಹನನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಕತಿ್ತನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮುರಿದುಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ನೀನು ಮರದ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದೆ,
ಆದರೆ ನಾನು ಮರದ ನೊಗಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಈ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವೆನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವರು. ನಾನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಮೇಲೂ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.’”

15 ತರುವಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಹನನ್ಯನೇ, ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿರುವೆ. 16 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ‘ಹನನ್ಯನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಈ
ಜಗತಿ್ತನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಈ ವಷರ್ ಮರಣಹೊಂದುವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆ.’”

17 ಹನನ್ಯನು ಅದೇ ವಷರ್ದ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು
ಪತ್ರ

ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯನಾಯಕರಿಗೆ,
ಯಾಜಕರಿಗೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಸಮಸ್ತ

ಜನರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರನು್ನ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ
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ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 2 (ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀನನನು್ನ,
ರಾಜಮಾತೆಯನು್ನ, ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ, ಮುಂದಾಳುಗಳನು್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಮಾ್ಮರರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು.) 3 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಎಲಾ್ಲಸ ಮತು್ತ
ಗೆಮಯರ್ರನು್ನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಎಲಾ್ಲಸನು ಶಾಫಾನನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಗೆಮಯರ್ನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗಾಗಿ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ:
4 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ತಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 5

“ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರಿ.
ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ ಮತು್ತ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಆಹಾರವನು್ನ
ಸೇವಿಸಿರಿ. 6 ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರಿಗೂ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಬೇಡಿ. 7 ಅಂತೆಯೇ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಗರಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ನಗರಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ
ಸಿಗುವುದು.” 8 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು, ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಮಾಟಮಂತ್ರಗಾರರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸದಿರಲಿ. ಅವರು
ನೋಡುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. 9 ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವರು. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.” ಈ
ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.
10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದು. ಅನಂತರ ನಾನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವೆನು. 11 ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ. “ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ
ನನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ
ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಆಗ ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಮೊರೆಯಿಡುವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆಗ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ.
ನೀವು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 14 ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಕರೆದುತರುವೆನು. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಲು ನಿಮಗೆ
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತರುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 16

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ಈಗ ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾದ ರಾಜನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಇನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು. 17 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು:
“ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಬೇಗನೆ
ಖಡ್ಗವನು್ನ, ಹಸಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ, ಅತೀ ಕೊಳೆತು ತಿನ್ನಲಾಗದ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 18 ಇನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಖಡ್ಗ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ
ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಬೆನ್ನಟು್ಟವೆನು. ಆ ಜನರ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿ ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವರು.
ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಕೇಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಜನರು ಅವರ
ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟದ
ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸುವರು. 19

ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ
ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. “ನಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆ
ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ

ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಆ ಜನರು
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 “ನೀವು ಬಂಧಿಗಳು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬಿಟು್ಟ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.”
21 ಕೊಲಾಯನ ಮಗನಾದ ಅಹಾಬ ಮತು್ತ ಮಾಸೇಯನ
ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಇವರಿಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಬಂದದು್ದ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಸುಳು್ಳ. ನಾನು ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು. 22 ಯೆಹೂದದ ಬಂಧಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಆ ಜನರ
ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವರು. ಆ ಬಂಧಿಗಳು ಹೀಗೆನು್ನವರು:
‘ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಮತು್ತ ಅಹಾಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತರಲಿ.’ 23 ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಬ್ಬರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ದುರಾಚಾರವನು್ನ
ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆ
ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

ಶೆಮಾಯನಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶ
24 (ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು.) ನೀನು ನೆಹೆಲಾಮ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: “ಶೆಮಾಯನೇ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಮಾಸೇಯನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯಾಜಕನಾದ
ಚೆಫನ್ಯನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಳುಹಿಸದೆ, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 26 ಶೆಮಾಯನೇ, ನೀನು ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ
ಬರೆದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ: ‘ಚೆಫನ್ಯನೇ, ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋಯಾದನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿರುವೆ. ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವತಿರ್ಸುವ ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನೀನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು,
ಅವನಿಗೆ ಕೋಳಹಾಕಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಠಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಹಾಕಬೇಕು. 27 ಈಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಂತೆ
ನಟಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ? 28

ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ನಮಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ: ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರಿ; ತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿರಿ; ಮತು್ತ ನೀವು ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ
ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಬಳಸಿರಿ.’”

29 ಯಾಜಕನಾದ ಚೆಫನ್ಯನು ಈ ಕಾಗದವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 30 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. 31 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸು, ‘ನೆಹೆಲಾಮ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ಶೆಮಾಯನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನನು್ನ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ
ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಾಲು
ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “‘ಶೆಮಾಯನು,
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.’”

ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ವಾಗಾ್ದನಗಳು

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ನೀನೇ ಬರೆಯಬೇಕು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ
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ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವ ದಿನಗಳು ಬರುತಿ್ತವೆ.” ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಬಂದದು್ದ. “ಆ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಜನರು ಆ
ಪ್ರದೇಶದ ಒಡೆತನ ಪಡೆಯುವರು.”

4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು:

5 “ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಗೋಳಿಡುವದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಜನರು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

6 “ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ.
ಪುರುಷನು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಡಬಲ್ಲನೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ

ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುತಿ್ತರುವ
ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮುಖವು ಸತ್ತವನ ಮುಖದಂತೆ ಏಕೆ ಬಿಳಿಚಿದೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

7 “ಇದು ಯಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ.
ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ.

ಎಂದೂ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಯಾಕೋಬ್ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು.”
8 ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ

ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ನೊಗವನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು.
ಪರದೇಶದವರು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪರದೇಶಿಯರ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಮಾಡುವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ
ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ ಸೇವೆಮಾಡುವರು, ನಾನು ಆ ರಾಜನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು.”

10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಅಂಜಬೇಡ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ದೂರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.

ಆ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಂಧಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರನು್ನ ಆ ನಾಡಿನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುತರುತೆ್ತೕನೆ.

ಯಾಕೋಬು ಮತೆ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದು.
ಜನರು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವದಿಲ್ಲ;

ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ಶತು್ರಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಇದು ನಿಜ. ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಲೇಬೇಕು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗದ

ಗಾಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ವಾಸಿಯಾಗದ ನೋವಾಗಿದೆ.

13 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ.

14 ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಮಾಡಿದಿರಿ.
ಆದರೆ ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ‘ಸೆ್ನೕಹಿತರು’ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರೆತಿದಾ್ದರೆ.

ನಾನು ಶತು್ರವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ.

ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ.

15 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೂದವೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕೆ
ಅರಚುವಿರಿ?

ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳು ಆಳವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಪರಾಧಕಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ

ಮಾಡಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ.

16 ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿದವು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಯೆಹೂದವೇ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬಂಧಿಗಳಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯುವರು.
ಅವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”
17 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ:
“ನಾನು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ

ಗಾಯಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀಯೋನ್ ಭ್ರಷ್ಟಳಾದಳೆಂದೂ
‘ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ನಗರ’ವೆಂದೂ ಬೇರೆಯವರು

ಹೇಳಿದರು.”
18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ಯಾಕೋಬಿನ ಜನರು ಈಗ ಬಂಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
ಯಾಕೋಬಿನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕನಿಕರ ತೋರುವೆನು.

ನಗರವು ಈಗ ಕೇವಲ ಹಾಳುಬಿದ್ದ
ಮನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ಮತೆ್ತ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಡುವುದು.

ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು.
19 ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವರು.
ಅಲಿ್ಲ ನಗುವಿನ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುವುದು.

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಚಿಕ್ಕವುಗಳಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ.
ಯಾರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.

20 ಯಾಕೋಬಿನ ಸಂತಾನದವರು ಮೊದಲಿನ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದುವರು.
ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಬಲಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

21 ಅವರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿರುವನು.
ಆ ನಾಯಕನು ನನ್ನ ಜನರಿಂದಲೇ ಬರುವನು.

ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ನಾಯಕನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು

ಹೇಳುವೆನು.
ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹತಿ್ತರದವನಾಗುವನು.

22 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗುವಿರಿ
ಮತು್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗುವೆನು.”
23 ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪ ತಾಳಿದ್ದನು.
ಅವನು ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದಿತು.
ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ದುಷ್ಟಜನರ ಮೇಲೆ ತೂಫಾನಿನಂತೆ ಬಂದಿತು.

24 ಜನರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಷ್ಟನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.

ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನವನಿಮಾರ್ಣ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವರು.”

2 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಶತು್ರವಿನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಹುತಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುವುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಬಯಸಿ ಬರುವುದು.”

3 ದೂರದಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು, “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿರುವೆನು.

4 ನನ್ನ ವಧುವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು,

ಆಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗುವೆ.
ನೀನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರೊಡನೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವೆ.

5 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರೈತರಾದ ನೀವು ಮತೆ್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಸುವಿರಿ.
ನೀವು ಸಮಾಯರ್ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿರಿ.

ರೈತರಾದ ನೀವು
ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
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6 ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುವುದು,
ಆಗ ಕಾವಲುಗಾರರು,

‘ಬನಿ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ’ ಎಂದು ಕೂಗುವರು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಕಾವಲುಗಾರರು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ
ಕೂಗುವರು.”

7 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ, ಯಾಕೋಬಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿರಿ.
ಮಹಾ ಜನಾಂಗವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ.

ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡಿರಿ.
‘ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು’

ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ.
8 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಉತ್ತರದ ದೇಶದಿಂದ ತರುವೆನು.

ನಾನು ಜಗತಿ್ತನ ದೂರದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರುಡರಾಗಿರುವರು; ಕುಂಟರಾಗಿರುವರು,
ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಗಭಿರ್ಣಿಯರಾಗಿದು್ದ ಹೆರಿಗೆಯ ದಿನಗಳು

ತುಂಬಿದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.
ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿಬರುತಾ್ತರೆ.

9 ಆ ಜನರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಳುತಿ್ತರುವರು.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸುವೆನು,

ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನದಿ ದಾಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.
ಅವರು ಎಡವದಂತೆ ಸಮವಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತಂದೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

10 “ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಮುದ್ರದಡದ ದೂರದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

ತಿಳಿಸಿರಿ.
‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿದಾತನು
ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಕುರುಬನಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

11 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ
ಜನರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

12 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಚೀಯೋನ್ ಶಿಖರಕೆ್ಕ ಬರುವರು;
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡುವರು.

ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ಸಂತೋಷಚಿತ್ತರಾದ ಅವರ ಮುಖಗಳು

ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವವು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯ, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ, ಕುರಿಮರಿಗಳು ಮತು್ತ ಹಸುಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

ಅವರು ಸಾಕಷು್ಟ ನೀರಿರುವ ತೋಟದಂತೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ
ಇರುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇನು್ನ ಯಾವ ತೊಂದರೆಗೂ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ತರುಣಿಯರು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನತಿರ್ಸುವರು.

ತರುಣರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು
ಆ ನತರ್ನದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುವರು.

ನಾನು ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸುವೆನು.
ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆನು.
ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ

ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು.
14 ಯಾಜಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ

ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನದಣಿಯುವ

ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರು ತೃಪಿ್ತಪಡುವರು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ರಾಮದಲಿ್ಲ ಅತಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಳಾಡುವ
ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.

ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವಳು.
ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋದುದರಿಂದ
ರಾಹೇಲಳು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಲಾರಳು.”

16 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು, “ಅಳುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು.
17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿನಗಿರಲಿ.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
18 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಅಳುವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
‘ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿತೆನು.
ನಾನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದದ ಒಂದು ಹೋರಿಯುಂತಿದೆ್ದನು.

ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸು.
ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಜೀವನವನೂ್ನ

ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡೆ.
ತಾರುಣಾ್ಯವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮೂಖರ್ತನಕಾ್ಕಗಿ

ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡೆನು; ನಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟನು.’”
20 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಗನೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.
ನಾನು ಆ ಮಗುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಹೌದು, ನಾನು ಹಲವು ಸಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದಾಗೂ್ಯ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ತುಂಬಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
21 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ದಾರಿತೋರುವ
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಕೈಮರಗಳನೂ್ನ ನೆಡಿರಿ.

ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ರಸೆ್ತಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನಿ್ನ.

ನನ್ನ ವಧುವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಮನೆಗೆ ಬಾ.
22 ನೀನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾದ ಮಗಳಾಗಿದೆ್ದ.
ಆದರೆ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲು ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ

ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವೆ.
“ಯೆಹೋವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಳು.”
23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೂ

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು. ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ನಾನು ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುತರುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೂದನಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ
ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆನು್ನವರು: ‘ನಾ್ಯಯವಾದ ನಿವಾಸವೇ, ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.’

24 “ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ
ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಾಸಿಸುವರು. ರೈತರೂ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ
ಜನರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. 25

ದುಬಲರ್ಗೊಂಡ ಮತು್ತ ದಣಿದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.”

26 ಆಗ ನಾನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡಿದೆ. ಅದೊಂದು
ಬಹಳ ಹಿತಕರವಾದ ನಿದೆ್ರಯಾಗಿತು್ತ.

27 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ವಂಶಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಕೆ್ಕ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳು
ಬರುತಿ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಶುಗಳು ಬೆಳೆಯುವದಕೂ್ಕ
ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗಮನವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು. ಆದರೆ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿದೆ; ಅವರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

29 “‘ಹುಳಿದಾ್ರಕ್ಷಿ ತಿಂದವರು ತಂದೆತಾಯಿಗಳು!
ರುಚಿ ಕಂಡದು್ದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು!’

ಎಂಬ ಗಾದೆಯನು್ನ ಆಗ ಜನರು ಬಳಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
30 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಸಾಯುವನು.
ಹುಳಿದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ತಿಂದವನೇ ಅದರ ರುಚಿಯನು್ನ ಕಾಣುವನು.”
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ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
31 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೂ

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಬರುತಿ್ತದೆ. 32 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರ ಕೈಹಿಡಿದು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದಾಗ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯದು. ನಾನು ಅವರ ಒಡೆಯನಾಗಿದೆ್ದ.
ಆದರೆ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

33 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. ನಾನು
ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು. 34

ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಬಳಗದವರಿಗೂ ಯಾರೂ
ಯೆಹೋವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತಿ
ಕನಿಷ್ಠರಿಂದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸನು
35 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಾತನೂ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವಾತನೂ
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ದಡಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ

ಕೆರಳಿಸುವಾತನೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖಾ್ಯತನೂ

ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು.”
36 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ

ಹತೋಟಿಯನು್ನ ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ

ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.”
37 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಅಳೆಯಲೂ
ಭೂಗಭರ್ದ ಪರಿಪೂಣರ್ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಅರಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಒಂದುವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.

ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮ್
38 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್

ನಗರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವ ಕಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಹನನೇಲನ
ಬುರುಜಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು. 39 ಅಳತೆಯ ನೂಲು ಮೂಲೆಯ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಗಾರೇಬ್ ಗುಡ್ಡದ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಗೋಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು. 40 ಹೆಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಚೆಲು್ಲವ ಇಡೀ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವಾಗುವುದು. ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಕುದುರೆಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲೆ, ಇವುಗಳವರೆಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ
ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು. ಆ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವಾಗುವುದು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಇನು್ನಮೇಲೆ
ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡದು; ಹಾಳಾಗದು!”

ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡದು್ದ

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವಿದು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ

ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಕಾರಾಗೃಹವು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. 3 ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಆ
ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ನಗರವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 4

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ನೋಡುವನು. 5 ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ನಾನು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಅಲಿ್ಲರುವನು. ನೀವು ಕಸಿ್ದೕಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ
ಜಯವಾಗದು.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದನು, “ನನಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ: 7

ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನಾಗಿರುವ
ಹನಮೇಲನು ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಅನಾತೋತ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊ. ನೀನು ನನ್ನ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಬಂಧುವಾದುದರಿಂದ
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಮತು್ತ ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೂ ಹೌದು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.

8 “ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ನನ್ನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹನಮೇಲನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆಯ ಅನಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊ. ಆ ಹೊಲವನು್ನ ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊ. ಅದರ
ಒಡೆಯನಾಗುವದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ.’”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 9 ನಾನು
ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹನಮೇಲನಿಂದ ಅನಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡು ಅದರ ಕ್ರಯವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಕಹಾಕಿದೆನು. 10 ನಾನು ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ್ಕ ಸಹಿ
ಹಾಕಿದೆನು. ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಗೆ ರುಜು ಮಾಡಿಸಿದೆನು. ಇದಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲಜನರನು್ನ ಕರೆಸಿದೆನು. ನಾನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಕಹಾಕಿ ಕೊಟೆ್ಟನು. 11 ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ರುಜು
ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ರುಜು ಮಾಡದ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 12 ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಾರೂಕನ
ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಬಾರೂಕನು ನೇರೀಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.
ನೇರೀಯನು ಮಹೆ್ಸೕಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ
ಕ್ರಯಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡ ಎಲಾ್ಲ
ಷರತು್ತಗಳಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹನಮೇಲನು ಮತು್ತ
ಉಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೇ ನಾನು ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ
ಬಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ್ಕ
ಸಹಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತ ಹಲವಾರು ಜನ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಾನು ಬಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಆ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಕೊಡುವದನು್ನ
ನೋಡಿದರು.

13 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೆ ನಾನು ಬಾರೂಕನಿಗೆ, 14

“ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಎರಡೂ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ರುಜುಮಾಡಿದ ಮತು್ತ ರುಜುಮಾಡದ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚಡು.’ 15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು, ‘ಮುಂದಿನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಜನರು ಪುನಃ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಹೊಲಗಳನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.”

16 ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಹೀಗೆಂದೆನು:
17 “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ. ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 18

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ
ಕರುಣಾಮಯಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಗಳು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವಾತನೂ ನೀನೇ.
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನೇ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದೇ ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯ. 19 ನೀನು
ಮಹತ್ತರವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವೆ. ಜನರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ.
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆ.
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವವರನು್ನ ನೀನು ದಂಡಿಸುವೆ. ಅವರು
ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಅಹರ್ರೊ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವೆ. 20 ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.

ಯೆರೆಮೀಯ 31:31 532 ಯೆರೆಮೀಯ 32:20
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ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು
ಇರುವಲೆ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನೀನು
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. 21 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕರೆದುತಂದೆ. ಇದನು್ನ ಬಲವಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದದು.
22 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಇದು ಬಹಳ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಭೂಮಿ. 23 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ತಮ್ಮದನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇಂಥಾ
ದುಗರ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
24 “ಈಗ ವೈರಿಗಳು ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಇಳಿಜಾರುಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವಾ್ಯಧಿ ಇವುಗಳ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಈಗ ನಗರದ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಹೀಗಾಗುವದೆಂದು
ನೀನು ಹೇಳಿದೆ್ದ, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುತಿ್ತದೆ.
25 “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ದುಬರ್ಟನೆಗಳೆಲಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ ಮತು್ತ ಈ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯಲ್ಲ.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ನೀನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆ?
ಏಕೆ ನಾನು ಹಣವನು್ನ ಹೀಗೆ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?”

26 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು: 27 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ನಾನು ಈ
ಭೂಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ದೇವರು. ಯೆರೆಮೀಯನೆ, ನನಗೆ
ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಬಲೆ್ಲ.” 28

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ನಾನು
ಕೂಡಲೇ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯಕೂ್ಕ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಸೈನ್ಯವು ಈ ನಗರವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 29 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಗಾಗಲೇ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ. ಸೈನಿಕರು ಬೇಗನೆ
ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವರು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ ಬಾಳನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ನಾನು
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲವೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿರುವರು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಆ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕುವುದು. 30 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನಗೆ
ಬಹುಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
31 “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ನಿಮಾರ್ಣಗೊಂಡಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಈ ನಗರದ ಜನರು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಈ ನಗರವು ನನಗೆ ಅತಿಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಅದನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 32

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು, ರಾಜರು, ಮುಂದಾಳುಗಳು,
ಯಾಜಕರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

33 “ಆ ಜನರು ಸಹಾಯಕೋರಿ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಅವರು ನನಗೆ ವಿಮುಖರಾದರು. ನಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ತಿದು್ದವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ
ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 34 ಆ ಜನರು ತಮಗಾಗಿ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖಾ್ಯತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಹೊಲಸು’ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

35 “ಬೆನ್ಹಿನೊ್ನಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ
ಬಾಳನಿಗಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆಹುತಿಕೊಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದಾ್ದರೆ. ಇಂಥಾ

ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಇಂಥಾ ಭಯಂಕರವಾದ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವರೆಂದು ನಾನೆಂದೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

36 “‘ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ, ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: 37 ‘ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ನಾನು
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನು. ನಾನು
ಒತಾ್ತಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಪುನಃ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. 38 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ
ಭಕ್ತರಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 39 ಒಂದೇ
ಜನಾಂಗವಾಗುವ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವರು. ಹೌದು, ಅವರ
ಬಯಕೆಯೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಯಕೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿರುವುದು.

40 “‘ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚೆ್ಛಯನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ ಅವರೆಂದಿಗೂ ನನಗೆ ವಿಮುಖರಾಗುವದಿಲ್ಲ. 41 ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವದರಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ
ನಾನು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’”

42 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಮಹಾವಿಪತ್ತನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದರಂತೆಯೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳಿತನು್ನ ತರುವೆನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಮಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 43 ನೀವು ‘ಈ
ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿ. ಇಲಿ್ಲ ಜನರಾಗಲಿ
ಪಾ್ರಣಿಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಪುನಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
44 ಜನರು ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರು ಕರಾರುಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕುವರು. ಜನರು ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸಹಿ ಹಾಕುವದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡುವರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲದವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ
ಪ್ರದೇಶದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವದರಿಂದ ಹೀಗಾಗುವುದು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನ

ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಕಾರಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದನು. 2 “ಯೆಹೋವನು

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನೇ ಅದನು್ನ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: 3

‘ಯೆಹೂದವೇ, ನನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಉತ್ತರಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 4

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲನ
ಮನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ರಾಜರ ಅರಮನೆಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ವೈರಿಗಳು ಆ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ. ವೈರಿಗಳು ನಗರದ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳ
ತುದಿಯವರೆಗೂ ಇಳಿಜಾರಾದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಾ್ತರೆ. ವೈರಿಗಳು
ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಈ ನಗರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುವರು.

5 “‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಅನೇಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕುವೆನು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬರುವುದು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇಕಾನೇಕ ಮೃತದೇಹಗಳು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುವವು.

ಯೆರೆಮೀಯ 32:21 533 ಯೆರೆಮೀಯ 33:5



34

6 “‘ಅನಂತರ ನಾನು ಆ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. ಆ
ಜನರು ಶಾಂತಿಯನೂ್ನ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. 7 ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲುಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ನಾನು ಮೊದಲಿನಂತೆ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 8 ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾದಾಡಿದರೂ ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 9 ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು ಅದು್ಭತವಾದ
ಸ್ಥಳವಾಗುವುದು; ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು. ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು
ಅದನು್ನ ಹೊಗಳುವರು; ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು. ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಒಳಿತಿನ ವಿಷಯವು ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.’

10 “‘ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಒಂದು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಜನರಾಗಲಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳಾಗಲಿ ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಮೌನವಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲ
ಧ್ವನಿಕೇಳಿಸುವುದು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಹಷರ್ದ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿ
ಕೇಳಿಬರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ವಧುವರರ ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿ
ಕೇಳಿಸುವುದು. ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುವುದು. ಅವರು
‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ನಾನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಸುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತರುವುದರಿಂದ ಜನರು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು. ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗುವುದು.”
ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

12 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಈ ಸ್ಥಳವು
ಈಗ ಬರಿದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜನರಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಾಗಲಿ
ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ವಾಸಿಸುವರು; ಕುರುಬರು ವಾಸಿಸುವರು. ಕುರಿಮಂದೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಿರುವವು. 13 ಕುರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕುರುಬರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಎಣಿಸುವರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಗೆವ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಎಣಿಸುತಿ್ತರುವರು.”

ಉತ್ತಮ ಕೊಂಬೆ
14 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವ ಸಮಯ ಬರುತಿ್ತದೆ. 15 ಆಗ ನಾನು
ದಾವೀದನ ವಂಶದಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದಾದ ‘ಮೊಳಕೆಯೊಂದನು್ನ’
ಚಿಗುರಿಸುವೆನು. ಆ ಮೊಳಕೆಯು ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ
ನೀತಿಯುತವಾದುದನೂ್ನ ಮಾಡುವುದು. 16 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಜನರು
ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು. ಆ ‘ಮೊಳಕೆಯ’ ಹೆಸರು ‘ಯೆಹೋವನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು.’”

17 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಯಾವಾಗಲೂ ದಾವೀದನ
ವಂಶದವನೊಬ್ಬನು ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳುವನು. 18 ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇವಿವಂಶದವರೇ
ಯಾಜಕರಾಗಿರುವರು. ಆ ಯಾಜಕರು ಸದಾಕಾಲ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.”

19 ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
20 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಹಗಲು ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರಗಳ
ಜೊತೆ ನಾನೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಾನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದರೆ 21 ನೀವು ದಾವೀದನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆಗ ದಾವೀದನ ವಂಶದವರು
ರಾಜರಾಗಲಾರರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಂಶದವರು
ಯಾಜಕರಾಗಲಾರರು. 22 ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಸಂತಾನವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ
ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗುವರು.”

23 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪಡೆದನು: 24 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ‘ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅನ್ಯಜನರು ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ.”

25 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಹಗಲಿರುಳುಗಳ ಸಂಗಡ
ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಿ್ಥರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 26

ಅವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದೇನೋ! ಯಾಕೋಬನ ಸಂತಾನದವರನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ ದಾವೀದನ ವಂಶದವರು ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬರ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಳದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ!
ಆದರೆ ದಾವೀದನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರೇ
ತೋರುವೆನು; ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡುವೆನು.”

ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳ

ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆಗ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಂಗಡ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯವು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮತು್ತ ಜನರ ಸೈನ್ಯವು ಇತು್ತ.

2 ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು.
‘ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ಅತಿ ಶೀಬ್ರದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತನೆ. 3 ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನನು್ನ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವೆ. ಅವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು; ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಹೋಗುವೆ. 4 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀನು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯುವೆ. ನೀನು ರಾಜನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಆಳಿದ
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರು ಶವಸಂಸಾ್ಕರದ
ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಜನರು
ಶವಸಂಸಾ್ಕರದ ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕುವರು. ಅವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ಅಳುವರು. ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ, “ಅಯೊ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನೇ”
ಎಂದು ಗೋಳಾಡುವರು. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆಗ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ತಾನು ಇನೂ್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಯೆಹೂದದ ನಗರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದರೆ ಲಾಕೀಷ್ ಮತು್ತ ಅಜೇಕ.
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಗರಗಳೆಂದರೆ ಇವೆರಡೇ.

ಜನರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದರು
8 ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ

ಇಬಿ್ರಯದ ಗುಲಾಮರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವದಾಗಿ
ಮಾತುಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಹೀಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 9

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಇಬಿ್ರಯ ದಾಸದಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದದ ಕುಲದ ಯಾರನೂ್ನ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಸಮಸ್ತ ಮುಖಂಡರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದಾಸದಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರಿಂದ
ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಗುಲಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 11

ಬಳಿಕ ಗುಲಾಮರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಪುನಃ ತಮ್ಮ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು: 13 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: “ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರತಂದೆನು.
ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 14 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ‘ಪ್ರತಿ ಏಳು ವಷರ್ದ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಗುಲಾಮರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡ ಇಬಿ್ರಯ
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ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅವನು ಆರು ವಷರ್ ಸೇವೆಮಾಡಿದ
ನಂತರ ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನೀವು
ನೀತಿಯುತವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಇಬಿ್ರಯ
ಗುಲಾಮರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಖಾ್ಯತಿಗೊಂಡಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಗೌರವ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಹೇಗೆ
ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ
ದಾಸದಾಸಿಯರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಅವರು ಪುನಃ
ಗುಲಾಮರಾಗುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯಿಸಿರುವಿರಿ.

17 “ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ
ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
“ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಖಡ್ಗ,
ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಹಸಿವು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ “ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ” ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ
ಭೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ತ್ಯಜಿಸುವೆನು.
ಇವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕರುವನು್ನ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟು್ಟ ಆ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಹಾದುಹೋದರು. 19 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ನಾಯಕರು, ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ದೇಶದ
ಸಕಲ ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದಾಗ ಕರುವಿನ ಶರೀರದ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಹಾದುಹೋದರು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನರ ದೇಹಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ಆಹಾರವಾಗುವವು. 21 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ
ಅವನ ನಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ನಾನು ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೂ ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವ ಜನರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ. 22

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ‘ಆ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ನಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ನಗರಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಆ ನಗರಗಳು ಬರಿದಾದ
ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು.’”

ರೇಕಾಬ್ಯರ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ದೃಷಾ್ಟಂತ

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ರಾಜನಾದ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:
2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ರೇಕಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು.
ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದು,
ಕುಡಿಯುವದಕೆ್ಕ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಡು.”

3 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು (ಯೆರೆಮೀಯನು) ಯಾಜನ್ಯನನು್ನ
ಕರೆಯಲು ಹೋದೆನು. ಯಾಜನ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬುವನ ಮಗ.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹಬಚಿ್ಚನ್ಯನ ಮಗ. ನಾನು ಯಾಜನ್ಯನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆತಂದೆನು. ನಾನು ರೇಕಾಬ್ಯರ ಇಡೀ
ಮನೆತನವನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆನು. 4 ಅನಂತರ ನಾನು ರೇಕಾಬ
ವಂಶದವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕರೆತಂದೆನು. ನಾವು
ಹಾನಾನನ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಣೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದೆವು. ಹಾನಾನನು ಇಗ್ದಲ್ಯನೆಂಬವನ ಮಗನು. ಹಾನಾನನು
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಕೋಣೆಯು ಯೆಹೂದದ ರಾಜಕುಮಾರರ
ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಇದು ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನಾದ ಮಾಸೇಯನ
ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತು್ತ. ಮಾಸೇಯನು ಆಲಯದ
ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. 5 ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ತುಂಬಿದ
ಕೆಲವು ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ರೇಕಾಬ್ಯ
ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಂದಿಟು್ಟ, “ಸ್ವಲ್ಪ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ”
ಎಂದೆನು.

6 ಆದರೆ ರೇಕಾಬ್ಯರು, “ನಾವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾದಾಬನು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಬಾರದು. 7 ನೀವೆಂದೂ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಬಾರದು,
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಬೆಳಸಬಾರದು. ನೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ನೀವು ಕೇವಲ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ವಲಸೆಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರಬಲಿ್ಲರಿ’ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಕಾಬ್ಯರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ಯೋನಾದಾಬನು ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ
ಎಂದೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ವಾಸಿಸುವದಕೆ್ಕ
ನಾವೆಂದೂ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವದಿಲ್ಲ: ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಹೊಲಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವದಿಲ್ಲ. 10

ನಾವು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ
ಯೋನಾದಾಬನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ಆದರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡೆವು, ‘ಬನಿ್ನ, ನಾವು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ.’
ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

12 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:
13 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀವು
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 14 ‘ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾದಾಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯಬೇಡಿರೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೋನಾದಾಬನ ಸಂತಾನದವರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಪುನಃಪುನಃ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು.
ಅವುಗಳ ಸೇವೆಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಸಂದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಯೋನಾದಾಬನ
ಸಂತಾನದವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಧಿಸಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.’

17 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು: ‘ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೇಡುಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿರುವೆನು. ಆ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳು
ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಆ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಓಗೊಡಲಿಲ್ಲ.’”

18 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನು ರೇಕಾಬ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ಯೋನಾದಾಬನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಯೋನಾದಾಬನ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವನು ವಿಧಿಸಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.’ 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ‘ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾದಾಬನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವರು’ ಎಂದು ನುಡಿದನು.”

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸುಟ್ಟದು್ದ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
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ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 2 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಒಂದು
ಸುರಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲದಿಂದ
ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ಧವನೂ್ನ
ಬರೆದಿಡು. 3 ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಅವರು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.”

4 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾರೂಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕರೆದನು. ಬಾರೂಕನು ನೇರೀಯನ ಮಗ. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಬಾರೂಕನು ಆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. 5 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ನಾನು ಹೋಗಲಾರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗುವದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ.
6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಉಪವಾಸದ ದಿನ
ಹೋಗು ಮತು್ತ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದು.
ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ನೀನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಂಡ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದು. ತಾವು
ವಾಸಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಓದು. 7 ಬಹುಶಃ ಆ
ಜನರು ತಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡೆಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬಹುದು. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು. ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪಬಂದಿದೆ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ದನೆ.” 8 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ತನಗೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ನೇರೀಯನ
ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು ಮಾಡಿದನು. ಬಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯ
ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಓದಿದನು.

9 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಉಪವಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದದ ಬೇರೆ
ಊರುಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರೆಂದು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ.
10 ಆ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಬಾರೂಕನು ಓದಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಬಾರೂಕನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿದನು. ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದುವಾಗ ಬಾರೂಕನು ಮೇಲಿನ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಗೆಮಯರ್ನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಕೋಣೆಯು ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದ
ಹೊಸ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಗೆಮಯರ್ನು ಶಾಫಾನನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಗೆಮಯರ್ನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾಗಿದ್ದನು.

11 ಬಾರೂಕನು ಓದಿದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ಮೀಕಾಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಮೀಕಾಯನು ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಗೆಮಯರ್ನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು.
12 ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು
ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆಸಾ್ಥನದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋದನು. ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:
ದಬಾರ್ರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎಲೀಷಾಮನು, ಶೆಮಾಯನ
ಮಗನಾದ ದೆಲಾಯನು, ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ನಥಾನನು,
ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಗೆಮಯರ್ನು, ಹನನೀಯನ ಮಗನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13

ಬಾರೂಕನು ಸುರಳಿಯಿಂದ ಓದಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ
ಮೀಕಾಯನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೆಹೂದಿ ಎಂಬುವನನು್ನ
ಬಾರೂಕನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದಿಯು ಶೆಲೆಮ್ಯನ
ಮಗನಾದ ನೆಥನ್ಯನ ಮಗ. ಶೆಲೆಮ್ಯನು ಕೂಷಿಯ ಮಗ.
ಯೆಹೂದಿಯು ಬಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಓದಿದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಿಯ ಸಂಗಡ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

15 ಆಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾರೂಕನಿಗೆ, “ಕುಳಿತುಕೊ. ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದು” ಎಂದರು.

ಬಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು.
16 ಆ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎಲಾ್ಲ

ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನೊ್ನಬ್ಬರು
ನೋಡಿದರು. ಅವರು ಬಾರೂಕನಿಗೆ, “ನಾವು ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೆ ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ತಿಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದರು. 17 ಬಳಿಕ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾರೂಕನಿಗೆ,
“ಬಾರೂಕನೇ, ನೀನು ಈ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದೆ? ಯೆರಮೀಯನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಬರೆದುಕೊಂಡೆಯಾ? ಹೇಳು” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

18 “ಹೌದು, ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು ಮತು್ತ
ನಾನು ಆ ಸಂದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಶಾಹಿಯಿಂದ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ
ಬರೆದೆನು” ಎಂದು ಬಾರೂಕನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಆಗ ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಾರೂಕನಿಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೋಗಿ ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಎಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

20 ಅನಂತರ ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಎಲೀಷಾಮನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು
ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸುರುಳಿಯ
ಬಗೆ್ಗ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

21 ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತರುವದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದಿಯು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಎಲೀಷಾಮನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಂದನು. ಬಳಿಕ ರಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸುತ್ತಲು
ನಿಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತೆ ಯೆಹೂದಿಯು ಆ ಸುರಳಿಯನು್ನ
ಓದಿದನು. 22 ಅದು ನಡೆದದು್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಚಳಿಗಾಲದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ರಾಜನ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯು
ಉರಿಯುತಿ್ತತು. 23 ಯೆಹೂದಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು
ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಆ
ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೂರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯತೊಡಗಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಇಡೀ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಲಾಯಿತು. 24 ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು
ಗಾಬರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದುಃಖವನು್ನ
ಸೂಚಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

25 ಎಲಾ್ನಥಾನನೂ ದೆಲಾಯನೂ ಗೆಮಯರ್ನೂ ಅದನು್ನ
ಸುಡಬೇಡವೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ
ರಾಜನು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 26 ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಲಿಪಿಕಾರನಾದ ಬಾರೂಕನನು್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ರಾಜವಂಶೀಯನಾದ ಎರಖೆ್ಮಯೇಲ, ಅಜಿ್ರಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಸೆರಾಯ, ಅಬೆ್ದಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಬಾರೂಕನನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.

27 ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಬಾರೂಕನು
ಶಾಹಿಯಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು:

28 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ
ಮೊದಲನೇ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಈ
ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆ. 29 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೇ, ನೀನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು, “ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದು
ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಏಕೆ
ಬರೆದನು? ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನು ಈ ದೇಶದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದೆ. 30 ಇಗೋ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಸಂತಾನದವರು ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಸತ್ತರೆ ರಾಜ
ಮಯಾರ್ದೆಯಿಂದ ಅವನ ಶವಸಂಸಾ್ಕರ ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು. ಅವನ ಶವ
ಹಗಲಿನ ತಾಪದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಿದಿ್ದರುವದು. 31 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ದುಷ್ಟರಾದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರ
ಮೇಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೇಡನು್ನ ತರಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಡುಕನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.’”
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32 ಅನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಲಿಪಿಕಾರ ಬಾರೂಕನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ರಾಜ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದಂತೆಲ್ಲ
ಬಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. ಬೇರೆ ಹಲವು
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಎರಡನೇ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ್ಲಡಲಾಯಿತು

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನಾದ
ಕೊನ್ಯನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ

ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ರಾಜನಾದ
ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗಮನವನೂ್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

3 ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೂಕಲನನು್ನ ಮತು್ತ ಮಾಸೇಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಜಕ
ಚೆಫನನನು್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಅವರು ತಂದ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ:
“ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಮಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು.”

4 (ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಕಾರಾಗೃಹದಲಿ್ಲಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಬಂದ ಕಡೆ ಹೋಗಲು
ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. 5 ಅದಲ್ಲದೆ ಆಗ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು್ತ. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನ್
ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿತು್ತ. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೈನ್ಯವು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಮಾಚಾರವು ಬಂದಿತು.
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೈನ್ಯವನೆ್ನದುರಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.)

6 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು: 7 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ಯೆಹೂಕಲನೇ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನೇ, ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿರಿ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಟಿತು. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದು. 8 ಬಳಿಕ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವುದು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವರು.
ಆಗ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಆ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವುದು.’ 9 ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳೇ “ಬಾಬಿಲೋನ್
ಸೈನಿಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು” ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂಖರ್ರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 10

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೀವು ಸೋಲಿಸಿದರೂ ಅವರ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಉಳಿದಿರುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಗಾಯಾಳುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವರು.’”

11 ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಲು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ 12

ಯೆರೆಮೀಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗ ಬಯಸಿದನು. ತನ್ನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಆಸಿ್ತಯ
ವಿಭಜನೆಗಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಆದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದಾಗ
ಪಹರೆದಾರರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಆ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೆಸರು ಇರೀಯ. ಇರೀಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನು;
ಶೆಲೆಮ್ಯನು ಹನನ್ಯನ ಮಗನು. ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಇರೀಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದನು.

14 “ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ, ಬಾಬಿಲೋನಿನವರ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಾನು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನು ಇರೀಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇರೀಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. 15 ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡರು.

ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆಜ್ಞೆಯಿತ್ತರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ
ಸೆರೆಮನೆಯು ಯೆಹೋನಾಥಾನನೆಂಬುವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಯೆಹೋನಾಥಾನನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ ಲಿಫಿಗಾರನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ಮನೆಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.
16 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ನೆಲಮನೆಯ
ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆ ಕೋಣೆಯು ನೆಲಮನೆಯ
ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ
ಇದ್ದನು.

17 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಯೆಹೋವನಿಂದ ಏನಾದರೂ
ಸಂದೇಶವಿದೆಯೊ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

“ಹೌದು, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 18 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದನು, “ನಾನು ಏನು ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ? ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ
ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏಕೆ
ಹಾಕಿರುವೆ? 19 ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈಗ
ಎಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ? ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ‘ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಈ ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಕೇಳು. ನನ್ನ
ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ನನ್ನನು್ನ ಲಿಪಿಕಾರನಾದ
ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ. ಇದೇ ನನ್ನ
ಬೇಡಿಕೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

21 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಡಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಪೇಟೆಯಿಂದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ನಗರದಲಿ್ಲ
ರೊಟಿ್ಟ ಇರುವವರೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೆಲವು ಜನ
ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತಾ್ತನನ
ಮಗನಾದ ಶೆಫತ್ಯ, ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯ,

ಸೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೂಕಲ, ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಪಷೂ್ಹರ
ಇವರುಗಳು ಅವನ ಮಾತನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 “ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಖಡ್ಗದಿಂದಾಗಲಿ ಕ್ಷಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕುವರು. ಅವರು
ಜೀವಂತ ಉಳಿಯುವರು.’ 3 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಈ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಬಿಲೋನ್
ರಾಜನ ಸೈನಿಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ಅವನು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.’”

4 ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದ ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
“ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇನೂ್ನ
ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ಧೈಯರ್ಗೆಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವನು
ಬಯಸದೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರ ನಾಶನವನು್ನ ಬಯಸುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ಯೆರೆಮೀಯನು ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿನದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರು. (ಮಲಿ್ಕೕಯನು
ರಾಜವಂಶದವನಾಗಿದ್ದನು.) ಆ ಬಾವಿಯು ಕಾರಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೇಸರಿತು್ತ. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋದನು.
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7 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ
ಸಂಗತಿಯು ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ.
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಇಥಿಯೋಪಿಯದವನಾಗಿದು್ದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿಯಾಗಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಊರ
ಬಾಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಊರಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಜನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 8 “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ರಾಜನೇ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಷ್ಟ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನೊಂದಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ವ್ಯವಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆದಿದಾ್ದರೆ. ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯಲು ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಇಥಿಯೋಪಿಯದವನಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ, “ಅರಮನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಅವನು ಸಾಯುವ
ಮುಂಚೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತು್ತ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

11 ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಆ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.
ಅವನು ಮೊದಲು ಅರಮನೆಯ ಉಗಾ್ರಣದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋದನು. ಆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಕೆಲವು ಹಳೆಯದಾದ ಮತು್ತ
ಹರಿದುಹೋದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಹಗ್ಗಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ತಲುಪುವಂತೆ ಇಳಿಬಿಟ್ಟನು. 12 ಆಗ ಇಥಿಯೋಪಿಯದವನಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು, “ಆ ಹರಿದುಹೋದ ಮತು್ತ ಹಳೆಯದಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ. ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕಳೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ
ಗಾಯಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 13 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಳೆದು ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
14 ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ

ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮೂರನೇ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿದನು. ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಲಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಿ್ನಂದ ಏನನೂ್ನ
ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳು”
ಎಂದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ನಾನು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು
ಬಹುಶಃ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುವೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆದರೆ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮಗೆ ಉಸಿರನೂ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಗೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಮತು್ತ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಶರಣಾಗತನಾದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನೂ
ಬದುಕುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಬದುಕುವರು. 18 ಆದರೆ
ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಲು
ಒಪ್ಪದಿ್ದದ್ದರೆ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು
ಮತು್ತ ನೀನು ಸಹ ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.’”

19 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, “ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸೈನಿಕರು
ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು ಮತು್ತ
ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬಹುದು; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

20 ಆದರೆ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ, ಆ
ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡು. ಆಗ
ನಿನಗೆಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು.
21 ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗದಿದ್ದರೆ
ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ: 22 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ

ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹಾಡನು್ನ
ಹಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವರು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು:
‘ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಪು್ಪದಾರಿಗೆ ಎಳೆದರು.

ಆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ನೀನು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಿ್ನದ ದೂರವಾಗಿದಾ್ದರೆ.’
23 “ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಹೊರತರಲಾಗುವುದು. ಅವರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ನೀನೂ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

24 ಆಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ
ಹೇಳಬೇಡ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ಸಾಯುವೆ. 25 ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು್ನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತೆ್ತ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಅವರು
ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ‘ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ರಾಜನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದನು?
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎನ್ನಬಹುದು. 26 ಆಗ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ಮನೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಕತ್ತಲು
ಕೋಣೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು
ಸತು್ತಹೋಗುವೆನೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದ’” ಎಂದು ಹೇಳು.

27 ಆ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನು್ನ ಯಾರೂ
ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.

28 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ಶತು್ರಗಳ ವಶವಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ

ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಹೀಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು:
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಒಂಭತ್ತನೇ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಇಡೀ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಆ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದನು. 2

ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆ ವಷರ್ದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ
ಒಡೆಯಲಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಸಮ್ಗರ್ ನೆಬೋದದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೇಗರ್ಲ್
ಸರೆಚರ್; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೆಸೆರ್ಕೀಮ್ ಮತು್ತ
ಬೇರೆಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

4 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ
ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ರಾಜನ ಉದಾ್ಯನದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರು. ಅವರು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. 5 ಆದರೆ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನಿಕರು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹಮಾತ್ ಸೀಮೆಯ “ರಿಬ್ಲ”ದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ
ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 6 ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 7 ಅನಂತರ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿದನು. ಕಂಚಿನ
ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಸಿ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಯೆರೆಮೀಯ 38:7 538 ಯೆರೆಮೀಯ 39:7
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8 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಅರಮನೆಗೂ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಉಳಿದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 9 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ವಿಶೇಷ
ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನೆಂಬವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅವರನು್ನ ಅವನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಈ ಮೊದಲೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದವರನೂ್ನ ಸಹ
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆಹೂದದ ಕೆಲ ಬಡಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತ ಇದಿ್ದರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಂದು ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆಹೂದದ ಆ ಬಡಜನರಿಗೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನೆಬೂಜರದಾನನಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನೆಬೂಜರದಾನನು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಆಜ್ಞೆ ಹೀಗಿತು್ತ: 12

“ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ ಅವನ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಿರಿ, ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವನು
ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಿ.”

13 ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಬೂಜರದಾನ್, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನೆಬೂಷಜಾ್ಜನ್, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನೇಗರ್ಲ್
ಸರೆಚರ್ ಮತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಇನು್ನಳಿದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14

ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದು ತಂದರು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಆ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಗೆದಲ್ಯನು
ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗ ಮತು್ತ ಅಹೀಕಾಮನು ಶಾಫಾನನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು;
ಅವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.

ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
15 ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ

ಬಂದಿಯಾಗಿದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿತು್ತ: 16 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಹೋಗಿ
ಇಥಿಯೋಪಿಯದವನಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡು: ‘ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ
ಸಂದೇಶಗಳು ಬೇಗ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಶ
ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುವುದು ಕೇಡುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು
ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮೂಲಕವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಂದೇಶದಂತೆ
ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವೆ. 17 ಆದರೆ ಅಂದು
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ‘ನೀನು ಊಹಿಸಿ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವದಿಲ್ಲ. 18 ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಆಹುತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬದುಕುವೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ’”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಾಮನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೇಲೆ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕ ದಳದ

ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ರಾಮದಲಿ್ಲ
ನೋಡಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ
ಬಿಗಿಯಲಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 2

ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಂಡಾಗ
ಅವನನು್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂಥಾ ದುಸಿ್ಥತಿ ಬರುವದೆಂದು
ಸಾರಿದ್ದನು. 3 ಏನೇನು ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದನೋ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನೀವುಗಳು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿತು. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವೆನು. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬಾ,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬರುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಬೇಡ. ಇಡೀ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಇಷ್ಟವೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು. 5 ಅಥವಾ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ
ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸು; ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು.”

ತರುವಾಯ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಊಟವನೂ್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಇದ್ದ ಮಿಚ್ಫಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೆರೆಮೀಯನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ
ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಳಿ್ವಕೆ
7 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದಾಗ ಯೆಹೂದದ

ಕೆಲವು ಜನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಇನೂ್ನ
ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. ಇಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು
ಬಹಳ ಬಡವರಾದ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು.
ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆ ಸೈನಿಕರು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ, ಕಾರೇಹನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಯೋಹಾನಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೋದರ ಯೋನಾಥಾನ, ತನ್ಹಮೆತನ
ಮಗನಾದ ಸೆರಾಯ, ನೆಟೋಫದವನಾದ ಏಫಯನ ಮಕ್ಕಳು,
ಮಾಕಾ ಊರಿನ ಯೆಜನ್ಯ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರು.

9 ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ
ಗೆದಲ್ಯನು, ಆ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸುರಕ್ಷಿತರೆಂದು ನಂಬಿಕೆಹುಟು್ಟವ ಹಾಗೆ ಆಣೆಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು.
ಗೆದಲ್ಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ಸೈನಿಕರೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು. 10 ನಾನು ಸ್ವತಃ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ
ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಹಣು್ಣ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ನೀವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ.”

11 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಜನ ಯೆಹೂದಿಯರನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ
ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅವರ
ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ಮೋವಾಬ್, ಎದೋಮ್, ಅಮೊ್ಮೕನ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದಿಯರು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೆಹೂದದ ಆ
ಜನರು ಈ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ತಾವು
ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

13 ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನ
ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಗೆದಲ್ಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಗೆದಲ್ಯನು ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದನು. 14

ಯೋಹಾನಾನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೀಗೆಂದರು: “ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ರಾಜನಾದ ಬಾಲೀಸನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಯಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದಕಾ್ಕಗಿ ನೆತನ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯೇ?” ಆದರೆ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು
ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

15 ಆಗ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ಗೆದಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಯೋಹಾನಾನನು
ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನಾನು ಹೋಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವೆನು. ಯಾರಿಗೂ ಆ ವಿಷಯ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು
ನೆಲೆಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿ
ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವೇ ಜನ ಯೆಹೂದಿಗಳು
ಸಹ ಇಲ್ಲವಾಗುತಾ್ತರೆ.”
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16 ಆಗ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಕಾರೇಹನ
ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನಿಗೆ, “ಇಷಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ.
ನೀನು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ ಎಲೀಷಾಮನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ತನ್ನ

ಹತು್ತ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಜನರು ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ರಾಜವಂಶೀಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಗೆದಲ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿದರು. 2

ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಅವನ ಹತು್ತ ಜನರು ಎದು್ದ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಂದರು. ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು
ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. 3 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಹ
ಕೊಂದನು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಹ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

4 ಗೆದಲ್ಯನ ಕೊಲೆಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಭತು್ತ ಜನ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಿಚ್ಫಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆ ಎಂಭತು್ತ ಜನ ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಶೆಕೆಮ್, ಶಿಲೋ, ಸಮಾಯರ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗೆದಲ್ಯನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಈ ಎಂಭತು್ತ ಜನರನು್ನ ಕಾಣುವದಕಾ್ಕಗಿ ಮಿಚ್ಫ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ
ಹೋದನು. ಅವರನು್ನ ಕಾಣುವದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು
ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಎಂಭತು್ತ ಜನರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು, “ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಭೇಟಿ
ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಕರೆದನು. 7 ಆ ಎಂಭತು್ತ
ಜನರು ಮಿಚ್ಫಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆಗ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. 8 ಆದರೆ
ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಜನರು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗೋಧಿ, ಜವೆಗೋಧಿ, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇವೆ. ನಾವು
ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಒಂದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
9 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಶವಗಳನು್ನ ಆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಆ
ಬಾವಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಆಸನು ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಸಾಕಷು್ಟ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ರಾಜನಾದ ಆಸನು ಈ
ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ರಾಜನಾದ ಆಸನು ತನ್ನ ನಗರವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.

10 ಮಿಚ್ಫ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಲಿ್ಲ ರಾಜನ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೇರೆ ಜನರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ನೆಬೂಜರದಾನನು
ಬಾಬೆಲಿನ ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಆ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟನು.

11 ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಸಕಲ ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಹಾನಾನನು ಮತು್ತ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 13 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಯೋಹಾನಾನನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೇನಾಪತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಈ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 14 ಆಗ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ
ಯೋಹಾನಾನನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. 15 ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಎಂಟು ಜನ ಸಂಗಡಿಗರು
ಯೋಹಾನಾನನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕರು.

16 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಮಿಚ್ಫದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದ
ಬಂದಿಗಳನು್ನ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೇನಾಪತಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು,
ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು.
ಯೋಹಾನಾನನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ
17 ಯೋಹಾನಾನನೂ ಉಳಿದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ

ಹೆದರಿದರು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದೆಂದು
ಯೋಹಾನಾನನು ಭಯಪಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೇರುಥ್ ಕಿಮಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಗೇರುಥ್ ಕಿಮಾ್ಹಮು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.

ಅವರು ಗೇರುಥ್ ಕಿಮಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ
ಯೋಹಾನಾನನೂ ಹೋಷಾಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಜನ್ಯನೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಲಿ್ಲಗೆ

ಹೋದರು. ಯೋಹಾನಾನ ಮತು್ತ ಯೆಜನ್ಯನ ಸಂಗಡ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವರೆಗಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೂ ಹೋದರು. 2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ
ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಬಹಳ ಜನರಿದೆ್ದವು. 3 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು” ಎಂದರು.

4 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು, “ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ನೀವು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏನನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

5 ಆಗ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಾವು ಮಾಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ
ಸಿ್ಥರವಾದ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ. ನಾವು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 6 ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರಲಿ ನಾವು
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಆಗ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

7 ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. 8 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ
ಯೋಹಾನಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಪ್ರಮುಖರು, ಅಪ್ರಮುಖರು ಎನ್ನದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬರಲು
ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಕರೆದನು. 9 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು
ಕೇಳೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 10 ‘ನೀವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡದೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆಡುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೇಡಿಗಾಗಿ
ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಈಗ ನೀವು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ
ಹೆದರಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. ‘ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವೆನು.
ಅವನ ಕೈಗೆ ನೀವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ದಯೆತೋರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಸಹ ನಿಮಗೆ
ದಯೆತೋರುವನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ
ತರುವನು.’ 13 ಆದರೆ ‘ನಾವು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ’ವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಹಾಗೆ
ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಮೀರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 14 ‘ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವೆವು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ
ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಶಬ್ಧವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಹಸಿವೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 15 ಯೆಹೂದದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಜನಗಳೇ, ನೀವು ಒಂದುವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಹೀಗಾಗುವುದು:
16 ನೀವು ಯುದ್ಧದ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಹೆದರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಯೆರೆಮೀಯ 40:16 540 ಯೆರೆಮೀಯ 42:16
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ಅಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸುವುದು. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚನೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವಿರಿ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 17 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗದಿಂದಾಗಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದಾಗಲಿ
ಭಯಂಕರ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಬದುಕಿರಲಾರ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ.’

18 “ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು: ‘ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನಾನು
ದಂಡಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ
ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲಿ
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನೀವು ಒಂದು
ಶಾಪದ ಶಬ್ದವಾಗುವಿರಿ. ಜನರು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪಮಾನ
ಮಾಡುವರು. ಯೆಹೂದವನು್ನ ಪುನಃ ನೀವು ಎಂದೂ
ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.’

19 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ,
‘ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ, ನಾನು ಈಗಲೇ
ನಿಮಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀವು ನಿಮಗೆ
ಮರಣವನು್ನ ಬರಮಾಡುವ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ‘ನಮಗಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ದೇವರು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳು, ನಾವು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದರಿ.
21 ಇಂದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಯಾವ ಮಾತನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗ ನೀವು ಇದನು್ನ
ನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲು
ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿರಿ. ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಖಡ್ಗದಿಂದಾದರೂ
ಸಾಯುವಿರಿ, ಹಸಿವಿನಿಂದಾದರೂ ಸಾಯುವಿರಿ, ಅಥವಾ
ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಾದರೂ ಸಾಯುವಿರಿ.”

ಯೆರೆಮೀಯನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
2 ಹೋಷಾಯನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ

ಯೋಹಾನಾನನೂ ಮತು್ತ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು
ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹಟಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ,
‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಾಸಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರದು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. 3 ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬಯಸುತಾ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಂತೆ ಮಾಡಬಯಸುತಾ್ತನೆಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಯೋಹಾನಾನನು, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿದರು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 5 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯೋಹಾನಾನನು ಮತು್ತ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಮುಂಚೆ ಶತು್ರಗಳು ಆ ಜನರನು್ನ
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 6 ಈಗ ಯೋಹಾನಾನ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಜನಗಳಲಿ್ಲ
ರಾಜನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. (ನೆಬೂಜರದಾನನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಆ
ಜನರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ನೆಬೂಜರದಾನನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು).
ಯೋಹಾನಾನನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಮತು್ತ
ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
7 ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ತಹಪನೇಸ್ ಎಂಬ
ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

8 ತಹಪನೇಸ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು: 9 “ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವ

ಫರೋಹನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹೂಳಿ ಗಾರೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡು. ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡು.
10 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕುವನು. 11 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವನು. ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಗೊತು್ತಮಾಡಿದವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುವನು; ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವನು; ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಕೊಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದವರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನು
ಖಡ್ಗವನು್ನ ತರುವನು. 12 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವನು,
ಅವನು ಆಲಯಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ತಿಗಣೆ ಮತು್ತ
ಹೇನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವನು. 13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೂಯರ್ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುವನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ
ಆಲಯಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವನು.’”

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ
ಬಂದಿತು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸಂದೇಶವು

ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಇತು್ತ. ಆ
ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ: 2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ತಂದ ಭಯಂಕರವಾದ
ಕೇಡನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಲಿ್ಲನ
ಗುಡೆ್ಡಗಳಾಗಿವೆ. 3 ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಜನರು ಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಪ
ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ನಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ನನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಆ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ
ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ‘ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ನೀವು ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಪೂಜೆಮಾಡುವದನು್ನ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5

ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾನು
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕೋಪವು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಈಗಿದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ದಿಬ್ಬಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು.

7 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಏಕೆ
ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? ಈ ದುರಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ
ನೀವು ಯೆಹೂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗಂಡಸರನು್ನ, ಹೆಂಗಸರನು್ನ,
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಅಗಲಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಯೆಹೂದ
ಕುಲದಿಂದ ಯಾರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 8 ನೀವು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವಿರಿ? ಈಗ ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ನನಗೆ ಕೋಪ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪೆ್ಪೕ ಆಗುವುದು. ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗದವರು ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂತಾಗುವುದು. 9 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಮಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಾ? ಯೆಹೂದದ
ರಾಜರು ಮತು್ತ ರಾಣಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಾ? ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಾ? 10 ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದದ
ಜನ ತಮ್ಮನು್ನ ವಿನೀತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಎಳ್ಳಷು್ಟ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನನ್ನ
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ಉಪದೇಶಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅವರು
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.”

11 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವನು: ನಿಮಗೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಕೇಡನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಯೆಹೂದದ ಇಡೀ ಕುಲವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 12

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯೆಹೂದಕುಲದ ಆ
ಕೆಲವು ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು; ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು. ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಸಿ್ಥತಿ
ಆಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗದ ಜನರು ಭಯಪಡುವರು. ಆ ಜನರು ಶಾಪದ
ಶಬ್ಧವಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ಯೆಹೂದದ ಆ ಜನರಿಗೆ
ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವರು. 13 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದ
ಜನರನು್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ನಾನು
ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ, ಹಸಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವಾದ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸುವೆನು. ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 14 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೆಲವೇ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಅಳಿದುಳಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ
ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಾರನು. ಆ ಜನರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಬಯಸುವರು, ಆದರೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮಿಕ್ಕವರಾರೂ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗುವದಿಲ್ಲ.”

15 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದಿ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅದು ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ
ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದದ ಜನರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರಿತು್ತ.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಯೆಹೂದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಗಂಡಂದಿರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದರು:
16 “ನೀನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 17 ನಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ರಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವದಾಗಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಪೂರೈಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಅವಳ
ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಮೊದಲು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು, ನಮ್ಮ ರಾಜರು, ನಮ್ಮ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದೆ್ದವು. ನಾವು ಸ್ವಗರ್ದ ರಾಣಿಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವಿತು್ತ. ನಾವು ಜಯಶೀಲರಾಗಿದೆ್ದವು.
ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 18 ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಗರ್ದ
ರಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಪಿರ್ಸುವದನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಅವಳನು್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳುಂಟಾದವು. ನಮ್ಮ ಜನರು
ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಹಸಿವುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು.”

19 ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾವು ಏನು
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಸ್ವಗರ್ದ
ರಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ನಾವು ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ್ದವು. ಅವಳಿಗೆ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮಾಡುವದಕೂ್ಕ ಅವರ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದವು. ನಾವು ಅವಳ ಆಕಾರದ
ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ.”

20 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ತನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಎಲಾ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 21 “ನೀವು
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಸಂಗತಿ ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲದೆ.
ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕ ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು, ನಿಮ್ಮ
ರಾಜರು, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು.
ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು; ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಇರಲಾರನು. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬರಿದಾದ
ಮರುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ, ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಆ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ. 23 ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಕೇಡುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡಿದಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳನಾ್ನಗಲಿ

ಅಥವಾ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.”

24 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈಗ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ: 25 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ‘ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ “ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.
ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವೆವು. ನಾವು ಸ್ವಗರ್ದ
ರಾಣಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು
ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ.’ 26 ಆದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ‘ನಾನು
ಆಣೆಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಯೆಹೂದಿಯರಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಲಾರರು ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಹತಾ್ತದ
ನಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಎಂದೂ ಅವರು “ದೇವರ ಆಣೆಯಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಲಾರರು. 27

ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಯೆಹೂದಿಯರು
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು ಮತು್ತ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಬಲಿಯಾಗುವರು.
ಅವರು ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಯುತಿ್ತರುವರು. 28 ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದಿಯರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೆಹೂದಿಯರು ಬಹು ಕಡಿಮೆ. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ವಲಸೆ ಬಂದ ಆ ಅಳಿದುಳಿದ ಯೆಹೂದಿಯರಿಗೆ ಯಾರ ಮಾತು
ನಿಜವೆಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಜವಾಯಿತೋ
ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತು ನಿಜವಾಯಿತೋ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುತ್ತದೆ. 29 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಈಡೇರುವದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು.’ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 30 ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಇದು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು: ‘ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನೆಂಬುವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಶತು್ರಗಳು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ನಾನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅವನ
ಶತು್ರವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ
ಅವನ ವೈರಿಯ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.’”

ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೋಷೀಯನ ಮಗ.
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು

ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಬಾರೂಕನು
ಅದನು್ನ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. ಯೆರೆಮೀಯನು
ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗೆ: 2 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ನಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: 3 ‘“ಬಾರೂಕನೇ, ನನಗೆ ತುಂಬ
ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ದುಃಖವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಬಹಳ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕಾಣಲೂ
ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆ. 4 ಯೆರೆಮೀಯನೇ,
“ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಬಾರೂಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನಾನು
ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕೆಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನೆಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 5

ಬಾರೂಕನೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಭಯಂಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.”’ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ‘ನೀನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದರೆ ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಪಾ್ರಣ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.’”

ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಗಳು

ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಬಂದವು. ಈ ಸಂದೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಇವೆ.
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ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
2 ಈ ಸಂದೇಶವು ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನಾಂಗದ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವು

ಫರೋಹನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ. ಫರೋಹನೆಕೋವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಕೆರ್ಮೀಷ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕಕೆರ್ಮೀಷ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ರಾಜನಾದ
ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
ಹೀಗಿತು್ತ:

3 “ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡಿರಿ.

4 ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿರಿ.
ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತರಿ,

ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಸಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ,

ನಿಮ್ಮ ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಚೂಪುಗೊಳಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ.

5 ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?
ಸೈನ್ಯವು ಗಾಬರಿಪಟಿ್ಟದೆ.

ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಶೂರಸೈನಿಕರು ಸೋತಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಸಹ ನೋಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಭೀತಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು.
6 “ವೇಗಶಾಲಿಗಳೂ ಓಡಿಹೋಗಲಾರರು.
ಶೂರಸೈನಿಕರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು.
ಇದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ

ನಡೆಯುವುದು.
7 ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಯಾರು ಬರುತಿ್ತರುವರು?
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾದ ಮತು್ತ ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ

ಯಾರು ಬರುತಿ್ತರುವರು?
8 ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ
ಈಜಿಪ್್ಟ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ರಭಸವಾಗಿಯೂ
ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.

‘ನಾನು ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನಾನು ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು’

ಎಂದು ಈಜಿಪ್್ಟ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ.
9 ಅಶಾ್ವರೋಹಿಗಳೇ, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಧುಮುಕಿರಿ,
ಸಾರಥಿಗಳೇ, ರಥಗಳನು್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿರಿ.

ಶೂರ ಸೈನಿಕರೇ, ಮುನು್ನಗಿ್ಗರಿ;
ಕೂಷ್ಯ ಮತು್ತ ಪೂಟ್ಯ ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.
ಲೂದ್ಯ ಸೈನಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ.

10 “ಆದರೆ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಗೆಲು್ಲವನು.

ಆಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಖಡ್ಗವು ಸವರ್ರನು್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು.
ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ದಾಹ ತೀರುವವರೆಗೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು.

ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಲಿ
ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

11 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ.

ನೀನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಔಷಧಿಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನೀನು

ಗುಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳು ನೀನು ಗೋಳಾಡುವದನು್ನ

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
ನಿನ್ನ ಗೋಳಾಟವು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಸುವುದು.

‘ಒಬ್ಬ ಶೂರ ಸೈನಿಕನು’ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ‘ಶೂರ ಸೈನಿಕನನು್ನ’
ಎದುರಿಸುವನು.

ಆ ಶೂರ ಸೈನಿಕರಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವರು.”

13 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ
ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇದೆ.

14 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು,
ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸು.
ನೋಫ್ ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ,

‘ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಆಹುತಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.’

15 ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನಿಮ್ಮ ಶೂರಸೈನಿಕರು ಏಕೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು?
ಅವರು ನಿಲ್ಲಲಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.

16 ಆ ಸೈನಿಕರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಎಡವುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು.

‘ಎದೆ್ದೕಳು, ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ.
ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ.
ನಮ್ಮ ವೈರಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ನಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
17 ‘ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೊಳು್ಳ

ಧ್ವನಿ.
ಅವನ ವೈಭವದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದವು’”

ಎಂದು ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಳುವರು.
18 ಈ ಸಂದೇಶವು ರಾಜನಿಂದ ಬಂದದು್ದ.
ಆ ರಾಜನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು.

“ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ನಾಯಕನು ಬರುವನು.

ಅವನು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಗುಡ್ಡದಂತೆಯೂ ಇರುವನು.

19 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಸೆರೆವಾಸಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳುಬಿದ್ದ ನಿಜರ್ನವಾದ

ಪ್ರದೇಶವಾಗುವುದು.
ನಗರಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು;
ಅವುಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗುವವು.

20 “ಈಜಿಪು್ಟ ಸುಂದರವಾದ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ,
ಆದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ತೊಣಚಿಯು ಅದನು್ನ ಪೀಡಿಸಲು ಬರುತಿ್ತದೆ.

21 ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ ದುಡಿಯುವ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕರುಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು.
ಅವರು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಧಾಳಿಯನು್ನ ಎದುರಿಸಲಾರರು.

ಅವರ ವಿನಾಶದ ಕಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಬೇಗ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.

22 ಈಜಿಪು್ಟ ಬುಸುಗುಟಿ್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವ ಹಾವಿನಂತಿದೆ.

ವೈರಿಗಳು ಬಹಳ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ವೈರಿಗಳು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು;

ಅವರು ಮರ ಕಡಿಯುವ ಜನರಂತಿದಾ್ದರೆ.”
23 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ವೈರಿಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಣ್ಯವನು್ನ (ಸೈನ್ಯವನು್ನ) ಕತ್ತರಿಸುವರು.
ಆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ (ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ) ಅನೇಕ ಮರಗಳಿವೆ (ಸೈನಿಕರಿದಾ್ದರೆ).
ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮಿಡತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಸೈನಿಕರಿದಾ್ದರೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದು.

24 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದು.
ಉತ್ತರದ ಶತು್ರ ಅವಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು.”
25 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಬಹುಬೇಗನೆ ನಾನು ಥೀಬಸಿ್ಸನ ಆಮೋನ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಫರೋಹನನು್ನ, ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ರಾಜರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಫರೋಹನನು್ನ ನಂಬಿದವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 26 ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವರು.
ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು.”

“ಬಹಳ ಹಿಂದೆ, ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
ತೊಂದರೆಗಳ ಈ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಈಜಿಪ್್ಟ ಪುನಃ ಶಾಂತಿಯ
ಬೀಡಾಗುವುದು” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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47

48

ಉತ್ತರ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ
27 “ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಅಂಜಬೇಡ.

ಆ ದೂರಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಯಾಕೋಬು ಪುನಃ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೂ

ಇರುವುದು.
ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಾರರು.”

28 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು

ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದಿ್ಧ ಕಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ

ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿರುವೆನು.”

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ
ಸಂದೇಶ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬಗೆ್ಗ ಬಂದಿತು. ಫರೋಹನು
ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಈ

ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು.
2 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನೋಡಿರಿ, ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ದಡಮೀರಿ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಅವರು ಬರುವರು.

ಅವರು ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ ವಾ್ಯಪಿಸುವರು.
ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನೂ್ನ

ಮುತು್ತವರು.
ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಿಡುವರು.

3 ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ
ಕುದುರೆಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.

ಅವರು ರಭಸವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ರಥಗಳ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.
ಅವರು ಚಕ್ರಗಳ ಗಡಗಡ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವರು.

ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಗದಷು್ಟ ದುಬಲರ್ರಾಗಿರುವರು.

4 ಎಲಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿನಾಶನದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.
ತೂರಿನ ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಸಹಾಯಕರಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವರನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಬಹುಬೇಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.
ಕಪೊ್ತೕರ್ ದಿಬಪದ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರನು್ನ ಆತನು

ನಾಶಮಾಡುವನು.
5 ಗಾಜಾದ ಜನರು ದುಃಖಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ

ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡವರೇ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿರಿ?

6 “ಅಯೊ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವೇ, ನೀನಿನೂ್ನ ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನೀನು ಹೋರಾಡುತಿ್ತರುವೆ?

ನಿನ್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು!
ಸುಮ್ಮನಿರು, ಶಾಂತವಾಗಿರು!

7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಸಾಧ್ಯ?

ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಅಷೆ್ಕಲೋನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಕರಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ
ಧಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದಾ್ದನೆ.”

ಮೋವಾಬಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂದೇಶ

ಈ ಸಂದೇಶವು ಮೋವಾಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

“ನೆಬೋ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ದುಗರ್ತಿ ಬರುವುದು.
ನೆಬೋ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವು ಹಾಳಾಗುವುದು.

ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಸೋಲುವುದು.
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

2 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮೋವಾಬ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ
ಪಾತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಮೋವಾಬನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಯುಕಿ್ತ
ಮಾಡುವರು.
ಅವರು ಆ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ

ಮಾಡುವರು.
ಮದೆ್ಮನೆ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನೀನೂ ಸಹ ಸುಮ್ಮನಾಗುವೆ.
ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವದು.

3 ಹೊರೊನಯಿಮಿನಿಂದ ಬರುವ ಗೋಳಾಟದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ.

ಅದು ವಿನಾಶದ ಮತು್ತ ಗೊಂದಲದ ಧ್ವನಿ.
4 ಮೋವಾಬನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಿಡುವರು.

5 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ಲೂಹೀತಿನ ದಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಅವರ ಕಷ್ಟ ಮತು್ತ ನೋವಿನ ಗೋಳಾಟವು
ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ

ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
6 ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ

ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಓಡಿರಿ.

7 “ನೀವು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಕೆಮೋಷ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಅದರ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೆ
ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು.

8 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕನು ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವನು.

ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು.
ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು.
9 ಮೋವಾಬಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನು್ನ ಹರಡಿರಿ.
ದೇಶವು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದು.

ಮೋವಾಬಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿದಾಗುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು.

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದವನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬಳಸದಿದ್ದವನಿಗೆ

ಕೇಡಾಗುವುದು.
11 “ಮೋವಾಬಿಗೆ ಕಷ್ಟವೆಂಬುದೇ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಮೋವಾಬ್ ಮಡಿ್ಡ ತಂಗಿಸಲು ಬಿಟ್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಂತಿದೆ.

ಅದನು್ನ ಒಂದು ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಪಾತೆ್ರಗೆ ಒಮೆ್ಮಯೂ
ಸುರಿದಿಲ್ಲ.

ಅದನು್ನ ಒಮೆ್ಮಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ.
ಅದರ ವಾಸನೆಯಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.”

12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಸುರಿಯುವದಕೆ್ಕ
ನಾನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜನರು ಮೋವಾಬಿನ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿದಾಗಿಸುವರು.
ಅನಂತರ ಆ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವರು.”
13 ಆಗ ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರಾದ

ಕೆಮೋಷಿಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರು
ಅವರ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಾರದೆ ಇದಾ್ದಗ ಆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಾಚಿಕೆಗೆ
ಈಡಾದರು. ಮೋವಾಬ್ ಸಹ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.

14 “‘ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಯೋಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಯುದ್ಧವೀರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಲಾರಿರಿ.

15 ವೈರಿಯು ಮೋವಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವನು.
ವೈರಿಯು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಧ್ವಂಸ

ಮಾಡುವನು.
ಅವಳ ಅತು್ಯತ್ತಮ ತರುಣರು ಕೊಲೆಗೀಡಾಗುವರು.”
ಈ ಸಂದೇಶವು ರಾಜನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು.

16 “ಮೋವಾಬಿನ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.
ಬೇಗನೆ ಮೋವಾಬನು್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

17 ಮೋವಾಬಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುವ ನೀವೆಲ್ಲರು ಆ
ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಾಡಬೇಕು.

ಮೋವಾಬ್ ಎಷು್ಟ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ
ಗೊತು್ತ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಾಡಿರಿ.
‘ರಾಜನ ಶಕಿ್ತಯು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು.
ಮೋವಾಬಿನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ ಘನತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು’ ಎಂದು

ಹೇಳಿರಿ.
18 “ದೀಬೋನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಾನಿಬತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬನಿ್ನ.

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಧ್ವಂಸಕನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಅವನು ಹಾಳುಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
19 “ಅರೋಯೇರಿನವರೇ,
ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ,

ಆ ಗಂಡಸು ಓಡಿಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಆ ಹೆಂಗಸು ಓಡಿಹೋಗುವದನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಏನಾಯಿತೆಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

20 “ಮೋವಾಬು ಹಾಳಾಗುವುದು; ಅದು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ಮೋವಾಬು ಸತತವಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವುದು.

ಮೋವಾಬು ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಸಾರಿರಿ.

21 ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಲೋನ್, ಯಾಚಾ ಮತು್ತ ಮೆಫಾತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ,

22 ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಮೋವಾಬಿನ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ದೀಬೋನ್, ನೆಬೋ, ಬೇತ್ದಿಬಾ್ಲತಯೀಮ್,

23 ಕಿಯಾರ್ತಯೀಮ್, ಬೇತ್ಗಾಮೂಲ್, ಬೇತ್ಮೆಯೋನ್,
24 ಕೆರೀಯೋತ್, ಬೊಚ್ರ ಮೊದಲಾದ
ಮೋವಾಬಿನ ದೂರದ ಹತಿ್ತರದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
25 ಮೋವಾಬಿನ ಬಲವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದರ ತೋಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
26 ತಾನು ಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವನೆಂದು

ಮೋವಾಬು ಭಾವಿಸಿತು್ತ.
ಕುಡಿದು ಮದವೇರಿದವನಂತೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮೋವಾಬನು್ನ

ದಂಡಿಸಿರಿ.
ಮೋವಾಬು ತನ್ನ ವಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರಳಾಡುವದು.
ಜನರು ಮೋವಾಬನು್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವರು.

27 “ಮೋವಾಬೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೆ್ತೕನು?

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೋ ಎಂಬಂತೆ ನಟಿಸಿದೆ.

28 ಮೋವಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ಹೋಗಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ.

ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಆಗಿರಿ.”

29 “ಮೋವಾಬಿನ ಸೊಕಿ್ಕನ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸೊಕು್ಕ ಬಂದಿತು್ತ.

ತಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದವನೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದ್ದನು.
ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ತುಂಬಾ ಸೊಕಿ್ಕನವನಾಗಿದ್ದನು.”

30 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಬಹುಬೇಗ ಮೋವಾಬಿಗೆ ಕೋಪ
ಬರುತ್ತದೆ.
ಅವನು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಆದರೆ ಅವನ ಬಡಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳು್ಳ.
ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವನಿಂದಾಗದು.

31 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮೋವಾಬಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವೆನು;
ಮೋವಾಬಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವೆನು.

32 ನಾನು ಯೆಜೆ್ಜೕರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೆಜೆ್ಜೕರಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಲಾಪಿಸುವೆನು.

ಸಿಬ್ಮವೇ, ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬದ್ದವು;
ಅವು ಯೆಜೆ್ಜೕರ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಚಾಚಿದ್ದವು.

ಆದರೆ ವಿನಾಶಕನು ನಿನ್ನ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

33 ಮೋವಾಬಿನ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಿಂದ
ಹಷರ್ವೂ ಆನಂದವೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ.
ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಾಣದಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಹರಿಯುವದನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮಾಡಲು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ತುಳಿಯುವ ಜನರ ಹಾಡು

ಮತು್ತ ನೃತ್ಯ ಕಂಡುಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಸಂತೋಷದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತಲ್ಲ.

34 “ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆಯಾಲೆ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು
ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟವು ದೂರದ
ಯಹಚಿನವರೆಗೂ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ. ಅವರ ಕಿರುಚಾಟವು
ಚೋಯರಿನಿಂದ ದೂರದ ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಎಗ್ಲತ್

ಶೆಲಿಶೀಯದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಸಹ
ಬತಿ್ತಹೋಗಿದೆ. 35 ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು ಪೂಜಾಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಧೂಪಹಾಕುವದನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

36 “ಮೋವಾಬಿಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸ್ಮಶಾನಯಾತೆ್ರಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಊದುವ ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವ
ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಳುತಿ್ತದೆ. ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನ
ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದುಃಖಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 37 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ
ಸುರಿಯುತಿ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ದುಃಖಸೂಚಕ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 38 ಮೋವಾಬಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೂ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜನ
ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಮೋವಾಬನು್ನ ನಾನು ಬರಿದಾದ
ಪಾತೆ್ರಯಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

39 “ಮೋವಾಬ್ ನುಚು್ಚನೂರಾಯಿತು. ಜನರು ಕಿರುಚುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಮೋವಾಬ್ ಶರಣಾಗತವಾಯಿತು. ಮೋವಾಬ್ ಈಗ
ನಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತದೆ. ಜನರು ಮೋವಾಬನು್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಭೀತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿವೆ.”

40 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಣಹದು್ದ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಎರಗುತಿ್ತದೆ.

ಅದು ಮೋವಾಬಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡುತಿ್ತದೆ.
41 ಮೋವಾಬಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಗಳನು್ನ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಆಗ ಮೋವಾಬಿನ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ

ಗಾಬರಿಯಾಗುವರು.
42 ಮೋವಾಬ್ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವದು.
ಏಕೆಂದರೆ ತಾವು ಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವರೆಂದು

ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.”
43 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಮೋವಾಬಿನ ಜನರೇ, ಭಯವೂ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳೂ

ಬಲೆಗಳೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ.
44 ಜನರು ಅಂಜಿ ಓಡಿಹೋಗುವರು;
ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.

ಯಾರಾದರೂ ಆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತ ಬಂದರೆ
ಅವರನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು.

ನಾನು ಮೋವಾಬಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ವಷರ್ವನು್ನ ತರುವೆನು”
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.
45 “ಜನರು ಪ್ರಬಲನಾದ ವೈರಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
ಸೀಹೋನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
ಅದು ಮೋವಾಬಿನ ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.
ಅದು ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.

46 ಮೋವಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಕಾದಿದೆ.
ಕೆಮೋಷಿನ ಭಕ್ತರು ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತಿ್ತದೆ.

47 “ಮೋವಾಬಿನ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ
ಪುನಃ ಕರೆದು ತರುವೆನು” ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.

ಮೋವಾಬಿನ ಕುರಿತಾದ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇದೇ.

ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ

ಈ ಸಂದೇಶ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೆಂದು

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೇನು?
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ
ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೇನು?
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಮಲಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯು ಗಾದನ ಸೀಮೆಯನು್ನ

ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳೇ?”
2 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ರಬಾ್ಬ ನಿವಾಸಿಗಳು
ಯುದ್ಧದ ಧ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ.
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ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ರಬಾ್ಬ ನಾಶವಾಗಿ ಹಾಳಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ
ಗುಡ್ಡವಾಗುವುದು.

ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಲಾಗುವುದು.
ಆ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ

ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ

ಅವರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸುವರು.”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
3 “ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಜನರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ ನಾಶವಾಯಿತು.

ರಬಾ್ಬದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ.
ದುಃಖಸೂಚಕ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡಿರಿ.

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಗರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಮಲಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ಶತು್ರಗಳು ಮಲಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯ ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲದ ಬಗೆ್ಗ ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ,
ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಹಣ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿರುವೆ.
ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಸಹ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ.”
5 ಆದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು,
“ನಾನು ಎಲೆ್ಲಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ.
ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪುನಃ ಒಂದಡೆ ಸೇರಿಸಲಾರರು.”
6 “ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ

ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ನಾನು ಪುನಃ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವ ಕಾಲ ಬರುವದು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
7 ಈ ಸಂದೇಶ ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ತೇಮಾನ್ ಪಟ್ಟಣನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ಬುದಿ್ಧ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೇ?
ಎದೋಮಿನ ವಿವೇಕಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲು

ಸಮಥರ್ರಾಗಿಲ್ಲವೇ?
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೇ?

8 ದೆದಾನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಏಸಾವನು ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನನು್ನ

ದಂಡಿಸುವೆನು.
9 “ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ

ಕೀಳುವರು;
ಆದರೆ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಾ್ರಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುವರು;

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರೆ
ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟನು್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

10 ಆದರೆ ಏಸಾವನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾನು ಪತೆ್ತ

ಹಚು್ಚವೆನು.
ಅವನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ತಪಿ್ಪಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಬಂಧುಗಳು ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು

ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
11 ನಿನ್ನ ಅನಾಥಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿ.”
12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಕೆಲವು ಜನರು ದಂಡನೆಗೆ

ಅಹರ್ರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಎದೋಮೇ, ನೀನು ದಂಡನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ
ದಂಡನೆಯಿಂದ ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.” 13 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನನ್ನ
ಸ್ವಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುವೆನು. ಬೊಚ್ರ ನಗರವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆ ನಗರ ಒಂದು ಹಾಳು ದಿಬ್ಬವಾಗುವುದು.
ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಶಪಿಸುವಾಗ ಜನರು
‘ಬೊಚ್ರದಂತೆ ಹಾಳಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಈ ನಗರದ ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವರು. ಜನರು ಈ ನಗರವನು್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವರು.
ಬೊಚ್ರ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಹಾಳುಬೀಳುವವು.”

14 ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.
ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:

“ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಂದಡೆ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
ಎದೋಮ್ ಜನಾಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡಯಾತೆ್ರ ಮಾಡಿರಿ.

15 ಎದೋಮೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮುಖನಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.

16 ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪ್ರಮುಖನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಮೂಖರ್ತನ.
ನಿನ್ನ ಅಹಂಭಾವ ನಿನಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿದೆ.

ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವೆ.
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ವಾಸಿಸುವೆ.

ಆದರೆ ರಣಹದು್ದ ಗೂಡುಕಟು್ಟವಷು್ಟ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಮನೆಕಟಿ್ಟದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 “ಎದೋಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಹಾಳಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಬೆರಗಾಗುವರು.
ನಾಶವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ

ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವರು.
18 ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರನಗರಗಳಂತೆಯೂ ಅವುಗಳ

ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆಯೂ ಎದೋಮ್ ನಾಶವಾಗುವುದು.
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
19 “ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಿಂದ

ಫಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಬರುವದು. ಅದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ
ದನಕುರಿಗಳ ಹಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ನುಗು್ಗವುದು. ನಾನು ಆ ಸಿಂಹದಂತೆ
ಇದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಎದೋಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವೆನು; ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರ
ತರುಣರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಾರರು. ನನ್ನತೆ ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲು್ಲವದಿಲ್ಲ.”

20 ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ತೇಮಾನ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು
ಏನು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಎದೋಮಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ (ಜನರನು್ನ)
ಶತು್ರ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.

ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಎದೋಮಿನ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಬೆದರುವವು.

21 ಎದೋಮ್ಯರ ಪತನದ ಶಬ್ಧಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುವುದು.
ಅವರ ಗೋಳಾಟದ ಧ್ವನಿಯು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ

ಕೇಳಿಸುವುದು.
22 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಎರಗಬೇಕಾದ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮೇಲೆ

ಹಾರಾಡುವ ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ಇರುವನು.
ಆತನು ಬೊಚ್ರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡುವ

ರಣಹದಿ್ದನಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಸೈನಿಕರು ಭಯಪಡುವರು.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಹೆಂಗಸಿನಂತೆ ಅವರು ಭಯದಿಂದ

ಗೋಳಾಡುವರು.

ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೈವೋಕಿ್ತ
23 ಈ ಸಂದೇಶವು ದಮಸ್ಕ ನಗರದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ:

“ಹಮಾತ್ ಮತು್ತ ಅಪಾರ್ದ್ ನಗರಗಳು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಅವುಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿವೆ.
ಅವು ಆತಂಕಪಡುತಿ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಯಪಡುತಿ್ತವೆ.

24 ದಮಸ್ಕ ನಗರವು ನಿಬಲರ್ವಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಬಯಸುತಾ್ತರೆ,
ಜನರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

25 “ದಮಸ್ಕವು ಸಂತೋಷಭರಿತವಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಆ ‘ಮೋಜಿನ ನಗರವನು್ನ’ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ತರುಣರು ನಗರದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದುವರು.

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದಮಸ್ಕದ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.”
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
27 “ದಮಸ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚವೆನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಬೆನ್ಹದದನ ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆಯನು್ನ

ಸುಟು್ಟಹಾಕುವುದು.”

ಯೆರೆಮೀಯ 49:3 546 ಯೆರೆಮೀಯ 49:27
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ಕೇದಾರ ಮತು್ತ ಹಾಚೋರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಂದೇಶ
28 ಈ ಸಂದೇಶವು ಕೇದಾರ್ ಕುಲವನೂ್ನ ಹಾಚೋರಿನ

ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಹೋಗಿ ಕೇದಾರ ಕುಲದವರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿರಿ.

29 ಅವರ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಾಗುವುದು.

ಅವರ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ, ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಾಗುವುದು.

ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಭಯಂಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ’
ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

30 ಹಾಚೋರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಬೇಗನೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ,
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ

ಹುಡುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ.
“ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಚನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

31 “ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಯಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾರರು
ಎಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ ಇದೆ.

ಅದು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಒಂದು
ಬಾಗಿಲನಾ್ನಗಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಆ ಜನರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿರಿ.” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳಿದನು.
32 “ವೈರಿಯು ಅವರ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ದನಗಳ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವನು.
ವೈರಿಯು ಅವರ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವನು.

ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದ ಕೂದಲಿನ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ನಾನು ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲೆ್ಲಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುವೆನು.

ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
33 “ಹಾಚೋರ್ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾಡುನಾಯಿಗಳ

ನಿವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗುವುದು.
ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ಬರಿದಾದ

ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದು.
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ವಾಸಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.”

ಏಲಾಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ
34 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ ಹೊಸದರಲಿ್ಲಯೇ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಏಲಾಮ್ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ಕುರಿತದು್ದ.

35 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಏಲಾಮಿನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕುವೆನು.
ಏಲಾಮಿಗೆ ಬಿಲು್ಲ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ.

36 ನಾನು ಏಲಾಮಿನ ಮೇಲೆ ನಾಲು್ಕ ಗಾಳಿಗಳನು್ನ
ಆಕಾಶದ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬರಮಾಡುವೆನು.

ಆ ನಾಲು್ಕ ಗಾಳಿಗಳು ಬೀಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಏಲಾಮ್ಯರನು್ನ ಚದುರಿಸುವೆನು.

ಏಲಾಮಿನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕು್ಕವರು.

37 ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ನಾನು ಏಲಾಮನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವೆನು.

ಏಲಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವ ಜನರೆದುರಿಗೆ
ನಾನು ಎಲಾಮ್ಯರನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.

ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ತರುವೆನು.
ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ

ತೋರಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ಏಲಾಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ನಾನೊಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಏಲಾಮ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕುವವರೆಗೆ ಆ ಖಡ್ಗವು

ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದು.
38 ಏಲಾಮಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು

ಏಲಾಮ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು.

ನಾನು ಅಲಿ್ಲಯ ರಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
39 “ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಏಲಾಮಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ

ಮಾಡುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟನು.

2 “ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿರಿ,
ಒಂದು ಧ್ವಜವನು್ನ ಹಾರಿಸಿ ಈ ಸಂದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾರಿರಿ.

‘ಬಾಬಿಲೋನ್ ಜನಾಂಗವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಬೇಲ್ ದೇವತೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ಮೆರೋದಾಕ್ ದೇವತೆಯು ಭಯಪಡುವುದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಾಚಿಕೆಪಡುವವು.
ಅಲಿ್ಲಯ ದೇವತೆಗಳು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವವು.’

3 ಉತ್ತರದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವುದು.

ಆ ಜನಾಂಗವು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಒಂದು ಬರಿದಾದ
ಮರುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವದು.
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು.
ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಲಾಯನ

ಮಾಡುವರು.”
4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವರು.

ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು;
ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುವರು.

5 ಅವರು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವರು.

ಆ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವರು.
‘ಬನಿ್ನ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರಯಪಡೆಯೋಣ.
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತು್ತ ನಾವೆಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ’ ಎಂದು ಅವರು

ಹೇಳುವರು.
6 “ನನ್ನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಕುರುಬರು ಅವರನು್ನ ತಪು್ಪ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳು ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಸಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
7 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಆ ಶತು್ರಗಳು,

‘ನಾವು ಮಾಡಿದು್ದ ತಪ್ಪಲ್ಲ.
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ನಿಜವಾದ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಂಬಿದ್ದ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು’

ಎಂದರು.
8 “ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ.
ಕುರಿಮಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹೋತದಂತೆ ಹೋಗಿರಿ.

9 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಹಲವು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ
ತರುವೆನು.
ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಗುವುದು.
ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಹಲವು

ಬಾಣಗಳನು್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವರು.
ಆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದ ಶೂರ

ಸೈನಿಕರಂತಿರುವವು.
10 ಕಸಿ್ದೕಯ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನಲ್ಲ ಶತು್ರ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವನು.
ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 “ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಉಲಾ್ಲಸದಲಿ್ಲರುವೆ ಮತು್ತ

ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.

ನೀನು ಕಣತುಳಿಯುವ ಕಡಸಿನ ಹಾಗೆ ಕುಣಿದಾಡುತಿ್ತರುವೆ.
ನಿನ್ನ ನಗು ಕುದುರೆಗಳ ಸಂತೋಷಭರಿತ ಕೆನೆತದಂತೆ ಇದೆ.

12 ಈಗ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಪಡುವಳು.
ನಿನಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅಪಮಾನ ಹೊಂದುವಳು.

ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕನಿಷ್ಟವೆನಿಸುವುದು.
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ಅದು ಬರಿದಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಾಗುವುದು.
13 ದೇವರು ಅವಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವನು
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡಲಾರರು.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಭಯಪಡುವರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ

ತಲೆಯಾಡಿಸುವರು.
14 “ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.
ಬಿಲು್ಲಗಾರರೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ

ಮಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

ಅದು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ.
15 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಸೈನಿಕರೇ,
ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ.

ಈಗ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಶರಣಾಗತವಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ

ಬೀಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ

ಕೊಡಬೇಕು.
16 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸುಗಿ್ಗ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಹಲವಾರು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುತಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ಬಂದುದರಿಂದ
ಆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ,

ಆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. Ck proper
tense

17 “ಇಸೆ್ರೕಲು ದೇಶಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋದ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂತಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋದ
ಕುರಿಗಳಂತಾಗಿದೆ ಇಸೆ್ರೕಲು.

ಅದನು್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೊದಲನೆ ಸಿಂಹವೆಂದರೆ
ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನು.

ಅದರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಜಗಿದ ಕೊನೆಯ ಸಿಂಹವೆಂದರೆ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು.

18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆಂದನು:
‘ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನು್ನ

ಬಹುಬೇಗ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಅಶೂ್ಶರದ ರಾಜನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ

ದಂಡಿಸುವೆನು.
19 “‘ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿಗೆ ತರುವೆನು.
ಅದು ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ

ಮೇಯುವದು.
ಅದು ತಿಂದು ತೇಗುವದು.
ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂದು

ತೃಪಿ್ತಪಡುವದು.’”
20 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.
ಆದರೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡುವರು.

ಆದರೆ ಯಾವ ಪಾಪಗಳೂ ಸಿಕು್ಕವದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ

ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.”
21 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಮೆರಾಥಯಿಮ್ ದೇಶದ

ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಪೆಕೋದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ

ಮಾಡಿರಿ.
ಅವರ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡಿರಿ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.

22 “ಯುದ್ಧದ ಆಭರ್ಟವು ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ.
ಅದು ಮಹಾವಿನಾಶದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ.

23 ಬಾಬಿಲೋನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಕೆ್ಕ
‘ಸುತಿ್ತಗೆ’ಯಂತಿದೆ.

ಆದರೆ ಈಗ ಆ ‘ಸುತಿ್ತಗೆ’ಯು ಮುರಿದು ಚೂರುಚೂರಾಗಿದೆ.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಹಾಳಾದ

ಜನಾಂಗವಾಗಿದೆ.
24 ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡದೆ.

ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

25 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಯುಧಶಾಲೆಯನು್ನ ತೆರೆದಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಆಯುಧಶಾಲೆಯಿಂದ ತನ್ನ ರೋಷದ

ಶಸಾ್ತ್ರಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದಿದಾ್ದನೆ.
ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಆತನು ಆ

ಶಸಾ್ತ್ರಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದಾ್ದನೆ.
ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ವೊಂದಿದೆ.

26 “ಅತಿ ದೂರದಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬನಿ್ನ.
ಅದರ ಧಾನ್ಯದ ಕಣಜಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿರಿ;
ಯಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಉಳಿಸಬೇಡಿ.

ಧಾನ್ಯಗಳ ಗುಡೆ್ಡಗಳ ಹಾಗೆ ಶವಗಳ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಗುಡೆ್ಡಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿರಿ.

27 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ತರುಣರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡಿ.

ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಡಿನ
ಕಾಲ.

ಇದು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯ.
28 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಆ ಜನರು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಿನಾಶದ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವದರ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
29 “ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು
ಬಿಲು್ಲಗಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ.

ಆ ಜನರಿಗೆ ನಗರವನು್ನ ಮುತ್ತಲು ಹೇಳಿರಿ.
ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.

ಅದು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ.
ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ಮಾಡಿರಿ.

ಬಾಬಿಲೋನ್ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

30 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ತರುಣರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು.
ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅಂದು ಸಾಯುವರು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
31 “ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ದುರಹಂಕಾರಿ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.”
ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ.
“ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.

32 ದುರಹಂಕಾರಿಯಾದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಡವಿಬೀಳುವುದು.
ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಡುವದು.”
33 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆ ವೈರಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡುವದಿಲ್ಲ.

34 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು.

ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಭೂಮಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆತನು

ಅವರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಆದರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು

ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.”
35 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಖಡ್ಗವೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ

ನಾಶಮಾಡು!
ಖಡ್ಗವೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಂಡಿತರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು!

36 ಖಡ್ಗವೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಯಾಜಕರನೂ್ನ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲ!

ಅವರು ಮೂಖರ್ರಂತಾಗುವರು.
ಖಡ್ಗವೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ,
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ಆ ಸೈನಿಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವರು.
37 ಖಡ್ಗವೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ

ಧ್ವಂಸಮಾಡು!
ಖಡ್ಗವೇ, ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು!
ಆ ಸೈನಿಕರು ಹೆದರಿದ ಹೆಂಗಸರಂತಾಗಿರುವರು.

ಖಡ್ಗವೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡು!
ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಸೂರೆಗೊಳು್ಳವುದು.

38 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಬೀಳಲಿ.
ಆ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುವದು.

ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಜನರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

39 ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಜನರು ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಕಾಡುನಾಯಿ, ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ಮತು್ತ ಇನು್ನಳಿದ ಮರುಭೂಮಿಯ

ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವು.
ಆದರೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಮಾನವರು ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.

40 ದೇವರು ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ನಗರಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡಿದನು.
ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ವಾಸಮಾಡಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.”

41 “ಇಗೋ, ಉತ್ತರದಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಹಲವಾರು ರಾಜರುಗಳು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ

ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
42 ಅವರ ಸೈನಿಕರ ಹತಿ್ತರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮತು್ತ ಭಜಿರ್ಗಳು ಇವೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೂ್ರರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಯೆದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲ.

ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಧ್ವನಿ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸಮುದ್ರದಂತಿದೆ.

ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

43 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಗಾಬರಿಗೊಂಡನು;

ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಕೈಗಳು ಚಲಿಸದಂತಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದನೆಯಾಗಿದೆ.”

44 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಸಮೀಪದ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯದಿಂದ
ಒಮೆ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಬರುವುದು.

ಆ ಸಿಂಹವು ಜನರ ಸಾಕುಪಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗು್ಗವುದು.
ಆ ಪಾ್ರಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿಹೋಗುವವು.

ನಾನು ಆ ಸಿಂಹದಂತಾಗುವೆನು.
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಅದರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಈ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಯಾರನು್ನ ಆರಿಸಲಿ?
ನನ್ನತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸಲು ಯಾವ ಕುರುಬನೂ ಬರಲಾರನು.
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.”

45 ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

“ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ
ಯೆಹೋವನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಶತು್ರವು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ (ಜನರನು್ನ)
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಾಶನಕೆ್ಕ
ಬೆದರುವವು.

46 ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪತನವಾಗುವುದು.
ಆ ಪತನವು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದು.

ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿನಾಶದ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳುವರು.”

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನಾನು ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವೆನು.
ಅದು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೂ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ಮೇಲೂ

ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
2 ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೂರುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ವಿದೇಶಿಯರನು್ನ

ಕಳಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ತೂರುವರು.

ಆ ಜನರು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬರಿದುಗೊಳಿಸುವರು.

ಸೈನಿಕರು ನಗರವನು್ನ ಮುತು್ತವರು; ಅಪಾರ ವಿನಾಶ
ಸಂಭವಿಸುವದು.

3 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾರರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಾರರು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ಮರುಕ ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
ಅದರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿರಿ.

4 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಗಾಯಗೊಳು್ಳವರು.”
5 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಮತು್ತ

ಯೆಹೂದವನು್ನ ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅವರ ಕೈಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನನು್ನ

ತೊರೆದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಆತನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ.

6 ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಪಾಪದಿಂದ ನೀವೂ ಮರಣಕೆ್ಕ

ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ

ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಲವಿದು.
ಅದು ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು.

7 ಬಾಬಿಲೋನ್ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಬಂಗಾರದ
ಪಾತೆ್ರಯಂತಿತು್ತ.

ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಬಿಲೋನ್
ಮಾಡಿತು.
ಜನಾಂಗಗಳು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದು ಹುಚಾ್ಚದವು.

8 ಬಾಬಿಲೋನ್ ಬೀಳುವುದು; ಬೇಗನೆ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.
ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿರಿ.

ಅದರ ನೋವಿಗಾಗಿ ಔಷಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ,
ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಗುಣಹೊಂದಬಹುದು.

9 ನಾವು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ.
ನಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.

ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸುವನು.

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ನಿಧರ್ರಿಸುವನು.
10 ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಧಾರ್ರ ಕೈಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಬನಿ್ನ, ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳೋಣ.

ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಾವು ಹೇಳೋಣ.
11 ನಿಮ್ಮ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಮಸೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಮೇದ್ಯರ ರಾಜರನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆತನು

ಅವರನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ

ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ

ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.

12 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವಜವನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಹಾರಿಸಿರಿ.

ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಕರೆದುತನಿ್ನರಿ.
ಯೋಧರನು್ನ ಅವರವರ ಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ಕಾಯರ್ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೇ

ಮಾಡುವನು.
13 ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವೆ.
ನೀನು ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನೀನು ಬಹಳ ಕಾಲ
ಮುಂದುವರೆಯಲಾರೆ.

ನಿನ್ನ ವಿನಾಶ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
14 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ವೈರಿ ಸೈನಿಕರಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳ ಸಮೂಹದಂತೆ ವಾ್ಯಪಿಸುವರು.
ಆ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯಗಳಿಸುವರು.
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ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜಯಘೋಷ
ಮಾಡುವರು.”

15 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಅಪಾರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದನು.

16 ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಿದಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುತ್ತದೆ.
ಆತನು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಮೋಡಗಳು ಮೇಲೆ

ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಮಳೆಯ ಜೊತೆ ಮಿಂಚನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತನೆ.
ತನ್ನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತಾ್ತನೆ.

17 ಆದರೆ ಜನರು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿ
ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಕುಶಲಕೆಲಸಗಾರರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೇ.
ಆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಷು್ಟ ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದನು್ನ ಅವು

ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

18 ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದವುಗಳೇ.
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಜನರೇ.
ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದ ವಸು್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಮತೆ್ತೕನೂ ಅಲ್ಲ.

ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬರುವದು;
ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು.

19 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದಾತನು ಆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ
ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಲ್ಲ.

ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ಆತನ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು.
20 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ನನ್ನ

ಗದೆ.
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಲೂ
ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

21 ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಅದರ ಸವಾರರನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕಲು ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ರಥಗಳನೂ್ನ ಸಾರಥಿಗಳನೂ್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

22 ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ತರುಣರನೂ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ತರುಣರನೂ್ನ ತರುಣಿಯರನೂ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

23 ಕುರುಬರನೂ್ನ ಕುರಿಹಿಂಡನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ರೈತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಸುಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ನುಚು್ಚನೂರು
ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕನೆ.

24 ಆದರೆ ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.

ಅವರು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
25 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುವ ಜಾ್ವಲಾಮುಖಿಯಂತಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪವರ್ತವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

26 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಗುವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಸಹ
ಸಿಗಲಾರದು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಅಸಿ್ತವಾರಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ಒಡೆದ ಕಲು್ಲಗಳ

ಗುಡೆ್ಡಯಾಗುವುದು.”
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:

27 “ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಧ್ವಜವನು್ನ ಹಾರಿಸಿರಿ.
ಎಲಾ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿರಿ.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.

ಅರರಾಟ್, ಮಿನಿ್ನ, ಅಷೆ್ಕನಜ್ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಕರೆಯಿರಿ.
ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದಾಳಾಗಿರಲು ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ.
ಮಿಡತೆಯ ದಂಡಿನಂತೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
28 ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.
ಮೇದ್ಯರ ರಾಜರನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.

ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಅವರು ಆಳುವ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ.

29 ನೋವಿನಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಹೊರಳಾಡುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಡುಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಯಾರೂ ವಾಸಮಾಡದ ಮರುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ಯೋಜನೆ.

30 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಕಾದಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಬಲ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟ ಹೆಂಗಸಿನಂತಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮನೆಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತವೆ.
ಅದರ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಗುಳಿಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.

31 ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಂದೇಶಕನು ಬರುವನು.
ಸಂದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶಕರು ಬಂದು,

ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಅವರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ.

32 ಹಾಯ್ಗಡಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಜವುಗು ನೆಲವು ಉರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.”

33 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಬಾಬಿಲೋನಿನ ನಗರವು ಒಂದು ಕಣದಂತೆ ಇದೆ.
ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಕಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ

ಬೇಪರ್ಡಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಬಡಿಯುತಾ್ತರೆ.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ (ವಿನಾಶ ಕಾಲ) ಹತಿ್ತರವಾಗುತ್ತಲಿದೆ.

34 “ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದನು;

ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದನು;
ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದನು.
ಆಗ ನಾವು ಒಂದು ಬರಿದಾದ ಪಾತೆ್ರಯಂತಾದೆವು.

ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು.

ತನಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದು ತೇಗಿದ
ರಾಕ್ಷಸನಂತಿದ್ದನು.
ಅವನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ದೂರ ಎಸೆದನು.

35 ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸಲು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿತು.

ಈಗ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೂ ಅಂಥಾ ಸಿ್ಥತಿ ಬರಲೆಂದು ನನ್ನ ಆಶೆ.”
ಚೀಯೋನ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೀಗೆಂದರು:
“ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಪಾಪವನು್ನ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ

ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ”
ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರ ಹೇಳುವುದು.

36 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಯೆಹೂದವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ನಿಶಿ್ಚತವಾಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ನಾನು

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಬತು್ತವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

37 ಬಾಬಿಲೋನು ನಾಶವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಡೆ್ಡಯಾಗುವುದು.
ಬಾಬಿಲೋನು ಕಾಡುನಾಯಿಗಳ ನಿವಾಸವಾಗುವುದು.

ಜನರು ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗಳ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ತಲೆಯಾಡಿಸುವರು.
ಬಾಬಿಲೋನು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶವಾಗುವುದು.

38 “ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಪಾ್ರಯದ
ಸಿಂಹಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಮರಿಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟವರು.
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39 ಆ ಜನರು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ಅವರಿಗೊಂದು ಔತಣವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತೕರುವಂತೆ ಕುಡಿಸುವೆನು.

ಅವರು ನಗುನಗುತಾ್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಲಗುವರು.
ಅವರು ಮತೆ್ತ ಏಳಲಾರರು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
40 “ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರನು್ನ ವಧೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವೆನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಗತಿ ವಧೆಗಾಗಿ ತಂದ
ಕುರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತಗಳಂತೆ ಆಗುವುದು.

41 “ಶೇಷಕನು” ಶತು್ರಗಳ ವಶವಾಗುವನು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಮತು್ತ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ದೇಶವು

ವೈರಿಗಳ ಕೈವಶವಾಗುವುದು.
ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದ ಜನರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ
ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಡುವರು.

42 ಸಮುದ್ರವು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವುದು.
ಅದರ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ತೆರೆಗಳು ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವವು.

43 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿದಾದ ಊರುಗಳಾಗುವವು.
ಬಾಬಿಲೋನು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವುದು.

ಅದು ನಿಜರ್ನವಾದ ನೆಲವಾಗುವುದು.
ಜನರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಾಗದು.

44 ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಬೇಲ್ ದೇವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ನುಂಗಿದ ಜನರನು್ನ ಅವನು ಕಕು್ಕವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಬರಲಾರವು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಬೀಳುವುದು.

45 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ.
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
46 “ನನ್ನ ಜನರೇ, ದುಃಖಿಸಬೇಡಿ,
ಸುದಿ್ದಗಳು ಹಬು್ಬತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆದರಬೇಡಿ.

ಒಂದು ಸುದಿ್ದ ಈ ವಷರ್ ಬರುವುದು.
ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಮತೊ್ತಂದು ಸುದಿ್ದ ಬರಬಹುದು.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧದ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಗಳು
ಕೇಳಿಬರುವವು.

ರಾಜರುಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.

47 ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ
ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವುದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇಕಾನೇಕ ಶವಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವವು.

48 ಆಗ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ
ವಸು್ತಗಳು

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಮಾಡುವವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಸೈನ್ಯವು ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದಿತು,
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಿತು”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
49 “ಬಾಬಿಲೋನ್ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪತನವಾಗಲೇಬೇಕು.

50 ನೀವು ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನೀವು ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು.
ತಡೆಯಬೇಡಿ,

ನೀವು ಬಹಳ ದೂರಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ;

ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
51 “ಯೆಹೂದದ ಜನರಾದ ನಾವು ನಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟವು.
ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು

ನಾಚಿಕೆಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚಿತರು ಪ್ರವೇಶಗೈದಿದಾ್ದರೆ.”

52 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: “ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ನಾನು ದಂಡಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಆಗ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನರು
ನೋವಿನಿಂದ ಗೋಳಾಡುವರು.

53 ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವು ಗಗನ ಚುಂಬಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಅದು ತನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ನಾನು ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜನರು ಅದನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು.”

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
54 “ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ರೋಧಿಸುವದನು್ನ ನಾವು

ಕೇಳುವೆವು.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಜನರ

ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾವು ಕೇಳುವೆವು.
55 ಯೆಹೋವನು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ

ನಾಶಮಾಡುವನು.
ಆ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಆತನು

ಮಾಡುವನು.
ವೈರಿಗಳು ಸಾಗರದ ತರಂಗಮಾಲೆಗಳಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುತಾ್ತ ಬರುವರು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಆ ಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.

56 ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಾಗುವುದು.

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಅವರು ಮಾಡುವ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

57 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ
ಪಂಡಿತರಿಗೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅಲಿ್ಲಯ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸೈನಿಕರಿಗೂ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾಮಧೇಯದ ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ನುಡಿಯಿದು.

58 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು:
“ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅಗಲವಾದ ಮತು್ತ ಸುಭದ್ರವಾದ ಗೋಡೆಯನು್ನ

ಬೀಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅದರ ಎತ್ತರವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಲಾಗುವುದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನಗರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಹಳ
ಕಷ್ಟಪಡುವರು.

ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದು.
ನಗರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ

ಶ್ರಮವಹಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುವರು.”

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶ
59 ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆರಾಯ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ಸಂದೇಶವಿದು. ಸೆರಾಯನು ಯೆಹೂದದ ನೇರೀಯನ ಮಗ.
ನೇರೀಯನು ಮಹೆ್ಸೕಯನ ಮಗನು. ಸೆರಾಯನು ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋದನು. ಈ
ಸಂಗತಿ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆದದು್ದ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆರಾಯನೆಂಬ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 60 ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು ಒಂದು ಸುರಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಬರೆದಿದ್ದನು.

61 ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆರಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಸೆರಾಯನೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದು. 62 ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಯೆಹೋವನೇ, ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನೆಂದು
ನೀನು ಹೇಳಿರುವೆ. ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರೂ ಇಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡದಂತೆ, ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಳುಬಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ.’ 63 ಈ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಓದಿಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಆ
ಕಾಗದದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದುಬಿಡು.
64 ಆಮೇಲೆ ‘ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಕೂಡ
ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದು. ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದಿಗೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಏಳುವದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ಬರಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದಾಗಿ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದು’” ಎಂದು ಹೇಳು.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂದೇಶ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪತನ

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

ಹಮೂಟಲ್. ಈಕೆ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳು. ಹಮೂಟಲಳ
ಮನೆತನದವರು ಲಿಬ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 2 ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
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ಮಾಡಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದುದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದಗಳಿಗೆ ವಿಪತು್ತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಕೊನೆಗೆ,
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ತನಿ್ನದ
ದೂರ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದನು.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ
ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡಯಾತೆ್ರ
ಕೈಗೊಂಡನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಂಗಡ ಅವನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ.
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಬೀಡುಬಿಟಿ್ಟತು. ಆ ನಗರವನು್ನ ಹತ್ತಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ
ಅವರು ನಗರದ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಇಳಿಜಾರಾದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದ್ದರು. 5 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದವರೆಗೆ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿತು್ತ. 6 ಆ ವಷರ್ದ ನಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆ ದಿನದವರೆಗೆ
ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನ ಹಾವಳಿ ತುಂಬ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆ ದಿನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗತು್ತ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನಿಕರು
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ರಾತಿ್ರಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ
ಮಧ್ಯದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಬಾಗಿಲು
ರಾಜನ ಉದಾ್ಯನವನದ ಹತಿ್ತರ ಇತು್ತ. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತದ್ದರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸೈನಿಕರು,
ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

8 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಜೆರಿಕೊವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದರು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋದರು. 9

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ರಾಜನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ರಿಬ್ಲವು ಹಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. 10 ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ರಾಜನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಕೊಲೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ತರುವಾಯ
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೀಳಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಸರಪಳಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಸಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

12 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆ ದಿನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. 13 ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಸುಟ್ಟನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದನು. 14 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿತು. ಆ ಸೈನ್ಯವು
ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯ ಅಧಿನದಲಿ್ಲತು್ತ. 15

ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ
ಮುಂಚೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾದವರನು್ನ ಸಹ
ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 16

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡುಬಡವರನು್ನ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನು ಆ ಜನರನು್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

17 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಕಂಚಿನ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮುರಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಪೀಠಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಸರೋವರಗಳನು್ನ ಸಹ
ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಕಂಚಿನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 18 ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಸೈನಿಕರು ಪವಿತಾ್ರಲಯದಿಂದ ಪಾತೆ್ರಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು,
ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಗಳು, ತಟೆ್ಟಗಳು ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರಲಯದ

ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕಂಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 19 ರಾಜನ ವಿಶೇಷ
ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ, ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ,
ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ,
ತಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಪಾನನೈವೇದ್ಯಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಸು್ತವನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 20 ಎರಡು ಕಂಬಗಳು,
ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತೆ್ರಯು, ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವ
ಹನೆ್ನರಡು ಕಂಚಿನ ಹೋರಿಗಳು ಮತು್ತ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಅಡ್ಡಣಿಗಳು
ಬಹಳ ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜನಾದ, ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆ
ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಕಂಚು ತೂಕ ಮಾಡಲಾರದಷು್ಟ
ಭಾರವಾಗಿತು್ತ.

21 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಚಿನ ಕಂಬ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದು್ದ
ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಡಿ ಇತು್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬ
ಟೊಳಾ್ಳಗಿದು್ದ ಅದರ ತಗಡು ನಾಲು್ಕ ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. 22

ಮೊದಲನೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಂಚಿನ
ಕಂಬವಿತು್ತ. ಅದು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಜಾಲರಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ
ದಾಳಿಂಬೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತು್ತ. ಎರಡನೆಯ ಕಂಬದಲಿ್ಲಯೂ
ದಾಳಿಂಬೆಗಳು ಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅದು ಮೊದಲನೆ ಕಂಬದಂತೆ
ಇತು್ತ. 23 ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ತೊಂಭತಾ್ತರು ದಾಳಿಂಬೆಗಳಿದ್ದವು.
ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೂರು ದಾಳಿಂಬೆ
ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು.

24 ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಸೆರಾಯ ಮತು್ತ
ಚೆಫನ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಸೆರಾಯನು ಮಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನು ಅವರ ತರುವಾಯದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಮೂರು ಜನ ದಾ್ವರಪಾಲಕರನು್ನ ಕೂಡ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. 25

ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ ಅಧಿಪತಿಯು ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕನ
ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅವನು ರಾಜನ ಏಳು ಜನ ಆಪ್ತ
ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಹ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಮಾಡುವ ಲಿಪಿಗಾರನನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
26 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಆ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಲಿ್ಲಗೆ ತಂದನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದನು. ರಿಬ್ಲ ನಗರವು
ಹಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಆ ರಿಬ್ಲ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ ರಾಜನು
ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದದ
ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. 28

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು 3,023.
29 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ 832.
30 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಇಪ್ಪತೂ್ಮರನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ನೆಬೂಜರದಾನನು 745 ಜನ ಯೆಹೂದಿಯರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.
ನೆಬೂಜರದಾನನು ರಾಜನ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಕದಳದ
ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ 4,600 ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಬಿಡುಗಡೆ
31 ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು

ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನ
ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನಾದ ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಮೇಲೆ
ದಯೆತೋರಿದನು. ಆ ವಷರ್ ಅವನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದೇ ವಷರ್
ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಆ ವಷರ್ದ
ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. 32

ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನೊಂದಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನವನು್ನ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ತನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ರಾಜನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನಿಗೆ ಭತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ
ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
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1

ಪ್ರಲಾಪಗಳು

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತನ್ನ ನಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಳುತಾ್ತಳೆ

ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಜನಭರಿತವಾದ
ನಗರವಾಗಿತು್ತ.

ಆದರೆ ಈಗ ಆ ನಗರವು ಹಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡನಗರಗಳಲಿ್ಲ

ಒಂದಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ವಿಧವೆಯಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ
ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಇದ್ದಳು.

ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳನು್ನ ದಾಸಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವಳು ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳುತಾ್ತಳೆ.
ಅವಳ ಕೆನೆ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವಳ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಕೂಡ ಅವಳನು್ನ
ಸಂತೈಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದರು.
ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದರು.
ಅವಳ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲಾ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಶತು್ರಗಳಾದರು.

3 ಅತಿ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ
ಬಂಧನಕೊ್ಕಳಗಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

ಅತಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೂ ಅವಳು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ.
ಯೆಹೂದ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತಳೆ.
ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕಿ್ಕಲ್ಲ.

ಅವಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದ ಜನರು
ಆಕೆಯು ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.

4 ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಅವುಗಳು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಈಗ

ಉತ್ಸವಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.
ಚೀಯೋನಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗಿವೆ.
ಚೀಯೋನಿನ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರು ನರಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಚೀಯೋನಿನ ತರುಣಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಚೀಯೋನಿಗೆ ಅತಿ ದುಃಖವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದೆ.

5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶತು್ರಗಳು ಗೆದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
ಅವಳ ಶತು್ರಗಳು ಜಯಶೀಲರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಹೀಗಾಯಿತು.
ಅವಳ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ

ದಂಡಿಸಿದನು.
ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ದೂರಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ವೈರಿಗಳ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

6 ಚೀಯೋನಿನ ಮಗಳ ಸೌಂದಯರ್ವು ಹೊರಟುಹೋಗಿದೆ.
ಅವಳ ರಾಜಕುಮಾರರು ಹುಲು್ಲಗಾವಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲದ

ಜಿಂಕೆಯಂತಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಲಹೀನರಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸುತಾ್ತಳೆ;
ತಾನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ
ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ ಕಾಲವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.

ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅವಳು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.

ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ
ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.

ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ವೈರಿಗಳು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವಳು ಸ್ಮರಿಸುತಾ್ತಳೆ.

ಆಗ ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವಳು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.

ಅವಳ ಶತು್ರಗಳು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು.
ಅವಳು ಹಾಳಾದುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ನಕ್ಕರು.

8 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಮಹಾಪಾಪ ಮಾಡಿತು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಭಯಂಕರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ

ಅವಳು ಹಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರವಾದಳು. ಜನರು ಅವಳನು್ನ
ಹೀನೈಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಅವಳನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈಗ ಅವಳನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಿದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನರಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.
ಅವಳು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.

9 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಲಂಗಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿದ್ದವು.
ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವದೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳು

ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವಳ ಪತನ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿತು್ತ.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

“ಅಯೊ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆಷು್ಟ ನೋವಾಗಿದೆ. ನೋಡು!
ನನ್ನ ಶತು್ರ ತನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.”

ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳುತಾ್ತಳೆ.
10 ಶತು್ರ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚಿದನು.
ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದೆಂದು
ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಪರಕೀಯರು ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವದನು್ನ ಅವಳು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು.
11 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನರಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ

ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಬದುಕಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

“ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು!
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ ನೋಡು” ಎಂದು

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.
12 ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ನನ್ನ ನೋವಿನಂಥ ನೋವು ಮತೊ್ತಂದು ಇದೆಯೇ?
ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ನೋವು ಇನಾ್ನವುದಾದರೂ ಇದೆಯೇ?
ದಂಡನೆಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋವಿನಂಥ

ನೋವು ಮತೊ್ತಂದು ಇದೆಯೇ?
ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾಕೋಪದ ದಿನದಂದು
ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿರುವನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿದೆ.

ಆತನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ನಾನು ಸದಾ ಬಳಲುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14 “ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನೊಗದಂತೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಕಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆ ನೊಗವು ನನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಇದೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ದುಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ನಾನು ಎದುರಿಸಲಾಗದ ಜನರ ಕೈಗೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

15 ನನ್ನ ಶೂರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆ ಸೈನಿಕರು ನಗರದ ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ತಂದನು.

ಆತನು ನನ್ನ ತರುಣ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಸಲುವಾಗಿ ಆ
ಜನರನು್ನ ತಂದನು.
ಯೆಹೋವನು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದಿದಾ್ದನೆ.
ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಆಲೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕನಿ್ನಕೆಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

16 “ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಪತು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ;
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ನನ್ನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಶತು್ರವು ಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿದಾ್ದರೆ.”

17 ಚೀಯೋನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚಿದಳು.
ಅವಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು
ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಒಂದು ಹೊಲಸು ವಸು್ತವಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
ಆ ವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಹೊಲಸು

ವಸು್ತವಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
18 ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು, “ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದು್ದ

ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.

ನನ್ನ ತರುಣತರುಣಿಯರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
19 ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆದೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು.

ನನ್ನ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು.

ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಆಹಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರು.

20 “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡು, ನಾನು
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.

ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಂಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿ್ತದೆ.

ನಾನು ದುರಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತಿ್ತದೆ.

ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ದಂಗೆಕೋರಳಾಗಿದೆ್ದ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಆಹುತಿಯಾದರು.

ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಸಾವಿತು್ತ.
21 “ನಾನು ನರಳಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ತಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ.

ನೀನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆ ದಿನವನು್ನ ಬರಮಾಡು.
ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಸಿ್ಥತಿ
ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆ ಆಗಲಿ.

22 “ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಎಷು್ಟ ದುಷ್ಟರಾಗಿದಾ್ದರೆ ನೋಡು.
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಅವರಿಗೂ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ನಾನು ಪದೇಪದೇ ನರಳಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು.
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಇದನು್ನ

ಮಾಡಬೇಕು.”

ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು

ಕೋಪೋದಿ್ರಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನ ಮಗಳ
ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಮೋರ್ಡಗಳು ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ
ನೋಡಿರಿ.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವೈಭವವನು್ನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ
ಎಸೆದಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ
ಪಾದಪೀಠವೆಂಬುದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

2 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು.
ಆತನು ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ತನ್ನ ಕೋಪದಲಿ್ಲ ಆತನು ಯೆಹೂದದ
ಮಗಳ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದನು.

ಆತನು ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
3 ನನ್ನ ಕೋಪದ ಭರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದನು.

ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಶತು್ರ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಗಳಂತೆ ಆತನು ಯಾಕೋಬಿನಲಿ್ಲ ಉರಿದನು.
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ (ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ) ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ

ಆತನಿದ್ದನು.

4 ಯೆಹೋವನು ವೈರಿಯಂತೆ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬಾಗಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಧರಿಸಿದನು:

ಆತನು ಯೆಹೂದದ ಎಲ್ಲ ಆಕಷರ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
ಆತನು ಶತು್ರವಿನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಆತನು ತನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಸೂಸಿದನು.
ಆತನು ಅದನು್ನ ಚೀಯೋನಿನ ಗುಡಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು.

5 ಆತನು ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವಿನಂತಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು.

ಆತನು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.
ಆತನು ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಶೋಕವನು್ನ

ಹರಡಿದಾ್ದನೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಒಂದು ತೋಟವೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಜನರು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಮಹೋತ್ಸವಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ

ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ರಾಜನನು್ನ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

7 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಶತು್ರಗಳ ವಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ವೈರಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

ಅವರು ಉತ್ಸವದ ದಿನದಂತೆ ಗದ್ದಲವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
8 ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನ್ ಕುಮಾರಿಯ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಅಳತೆದಾರದಿಂದ ಒಡೆಯಬೇಕಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಗುರುತು
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ತಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಾಶನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಮತು್ತ ಗೋಪುರಗಳು ದುಃಖದಿಂದ

ಗೋಳಾಡುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅವೆರಡೂ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ.

9 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂತುಹೋಗಿವೆ.
ಆತನು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಸರಳುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಚೂರುಚೂರು

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅವಳ ರಾಜನು ಮತು್ತ ರಾಜಕುಮಾರರು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.
ಆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯಾವ ದಶರ್ನಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
10 ಚೀಯೋನಿನ ಹಿರಿಯರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತರುಣಿಯರು
ದುಃಖದಿಂದ ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

11 ಕಂಬನಿ ಸುರಿದು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಇಂಗಿಹೋಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಕರುಳು ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಚೆಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಜನರ ವಿನಾಶದಿಂದ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಶಿಶುಗಳು ಮೂಛೆರ್ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ (ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ)

ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
12 ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರನು್ನ,
“ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಎಲಿ್ಲದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಅಸುನೀಗುವಾಗ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಮಡಿಲಲಿ್ಲಯೇ ಪಾ್ರಣಬಿಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

13 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ?

ನೀನು ಎಂಥವಳೆಂದು ಹೇಳಲಿ?
ನನ್ನ ಚೀಯೋನೇ,

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ.
ನಿನ್ನ ವಿನಾಶವು ಸಾಗರದಷು್ಟ ಅಪಾರ.

ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.
14 ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿನಗಾಗಿ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
ಆದರೆ ಅವರ ದಶರ್ನಗಳು ನಿರಥರ್ಕವಾದ ಹುಸಿನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
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ಅವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಅವು ನಿರಾಧಾರವಾದ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ

ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವು.
15 ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುಹೋಗುವ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟತಾ್ತರೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವರು ಸಿಳು್ಳಹಾಕುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತರೆ.

“ಜನರಿಂದ ‘ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರ ನಗರ’
‘ಸಮಸ್ತಲೋಕದ ಸಂತೋಷ’ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಇದೇ ನಗರವೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.

16 ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯುತಾ್ತರೆ.

“ನಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನುಂಗಿದೆವು!
ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನವನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು.

ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನಾವು ಕಂಡೆವು”
ಎಂದು ಅವರು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ.

17 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ನಿಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ತಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ತಾನು ವಿಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ನಿನ್ನ

ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಾ್ದನೆ.

18 ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಗೋಡೆಯೇ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಡು.

ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹಗಲಿರುಳು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಸಿಗುವುದು ಬೇಡ.

19 ರಾತಿ್ರಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದದು್ದ
ಗೋಳಾಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿಯಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಸಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ

ಹೊಯು್ದಬಿಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾ್ರಣ
ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

20 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು.
ನೀನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲ ಮಾಡಿದು್ದ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಏನು, ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕೇ?
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಾವು ಲಾಲನೆಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕೇ?
ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯಾಜಕನನು್ನ ಮತು್ತ

ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ?
21 ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತರುಣರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

ನನ್ನ ಯುವತಿಯರು ಮತು್ತ ಯುವಕರು
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಪಬಂದ ದಿನ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟೆ್ಟ;
ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ.

22 ಭೀತಿಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಂದ
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ದಿನದಂದು
ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಸಾಕಿಸಲಹಿದವರನು್ನ ನನ್ನ ವೈರಿಯು ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ಸಂಕಟದ ಅಥರ್

ಯೆಹೋವನ ರೌದ್ರ ದಂಡದಿಂದ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವವನು ನಾನೇ!

2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲದ
ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಸಿದನು.

ಆತನು ಇಡೀ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.
4 ಆತನು ನನ್ನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಚಮರ್ವನು್ನ ಕಂದಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು.

5 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಠೋರತೆಯಿಂದಲೂ
ಆಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ಸುತು್ತವರಿದು ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.

6 ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತಿ್ತರುವವರಂತೆ

ನನ್ನನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
7 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಾಗದಂತೆ

ಮಾಡಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲವಾದ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಹಾಕಿದನು.

8 ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಆತನು ನನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಹಾದಿಯನು್ನ ಡೊಂಕುಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.

10 ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಯೆಹೋವನು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕರಡಿಯಂತೆಯೂ

ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಇದಾ್ದನೆ.
11 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದನು.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಸಹಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

12 ಆತನು ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟನು.

13 ಆತನು ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ
ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದನು.

14 ನನ್ನ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹಾಡುಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ ಗೇಲಿ

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
15 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಈ ವಿಷವನು್ನ (ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ)

ಕೊಟ್ಟನು.
ಕಹಿಯಾದ ಈ ಪಾನೀಯದಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನುರುಜುಗಲ್ಲನು್ನ ಮುಕಿ್ಕಸಿ ನನ್ನ
ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಧೂಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದಿದಾ್ದನೆ.
17 ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದುಕೊಂಡೆನು.
ನಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟನು.

18 ನಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ

ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೊಂಡೆನು.
19 ನನ್ನ ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಮನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕಹಿ ವಿಷದಂತಿದೆ.

20 ನನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ವ್ಯಸನಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

21 ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೊಂದನು್ನ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು
ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗುವೆನು.

ನಾನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವದೇನೆಂದರೆ:
22 ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಕರುಣೆಗೂ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಆತನ ದಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

23 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆತನು ಅದನು್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಗಳಲಿ್ಲ
ತೋರಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಸತ್ಯವಂತನು ಮತು್ತ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು!

24 ನಾನು ನನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಪಾಲು;
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು”

ಎಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
25 ಯೆಹೋವನು ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಜನರಿಗೆ

ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವ ಜನರಿಗೆ

ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
26 ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿಯೇ
ಮೌನದಿಂದ ಕಾಯುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

27 ಯೌವನದಲೆ್ಲೕ ಸಂಕಟದ ನೊಗವನು್ನ
ಹೊರುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

28 ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಕಟದ ನೊಗವನು್ನ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅವನು ಮೌನವಾಗಿ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
29 ಅವನು ದೀನತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ

ಹಾಕಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನ ಜೀವಕೆ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು.

30 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ
ಒಡ್ಡಬೇಕು.

ಅವನು ತನಗೆ ಜನರಿಂದಾಗುವ ಗೇಲಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
31 ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಬೇಕು.

32 ಯೆಹೋವನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಕನಿಕರಗಳಿಂದಲೇ

ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
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33 ತಾನು ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ಬಯಕೆಯೇನಲ್ಲ.

ತಾನು ಜನರನು್ನ ವ್ಯಸನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
34 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಈ ಲೋಕದ ಕೈದಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ

ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವುದನು್ನ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
35 ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಆತನು

ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನಾದ

ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
36 ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರೆಯದಂತೆ

ಮಾಡುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ

ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
37 ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಾವು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸದ ಹೊರತು ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.

38 ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.

39 ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ

ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಾಗ ದೂರು ಹೇಳಕೂಡದು.
40 ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ನೋಡೋಣ.
ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗೋಣ.

41 ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಕೈಗಳನೂ್ನ ಎತಿ್ತಹಿಡಿಯೋಣ.

42 “ನಾವು ದಂಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ.

43 ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆ!
44 ನೀನು ನಿನಗೆ ಮೋಡಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಯಾವ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

45 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕಸದಂತೆಯೂ
ಹೊಲಸಿನಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದೆ.

46 ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೆಲಾ್ಲ
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡುತಾ್ತರೆ.

47 ನಾವು ಭಯಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ.

ನಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋವಾಗಿದೆ!
ನಾವು ಮುರಿದುಹೋದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ!”

48 ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ತೊರೆಗಳಂತೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ!
ನನ್ನ ಜನರು ನಾಶವಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಗೋಳಾಡುತಿ್ತರುವೆ!

49 ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸತತವಾಗಿ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ!
ನಾನು ಗೋಳಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು!

50 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ
ನೀನು ಬಗಿ್ಗ ನೋಡುವತನಕ ನಾನು ಗೋಳಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು!

ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವತನಕ
ನಾನು ಗೋಳಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು.

51 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನನು್ನ

ದುಃಖಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
52 ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ

ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದರು.
53 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು

ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಅವರು ನನಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೂರಿದರು.

54 ನೀರು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿತು.
“ನಾನು ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.

55 ಯೆಹೋವನೇ, ಗುಂಡಿಯ ತಳದಿಂದ
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

56 ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

57 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾಗ, ನೀನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು,
“ಭಯಪಡದಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

58 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದೆ.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.

59 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಾಗಿರುವ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಿರುವೆ.

ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡು.

60 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸೇಡನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ ನೋಡು.

ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ನೋಡು.

61 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನನಗಾಡುವ ಗೇಲಿ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳು.

62 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮಾತುಗಳು ಮತು್ತ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿವೆ.
63 ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು!
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೂ

ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ!
64 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು!
ಅವರು ಮಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸು!

65 ಅವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸು!
ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸು!

66 ಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡು! ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡು!
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರನು್ನ ಈ ಭೂಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕು!

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಆಕ್ರಮಣ

ನೋಡು, ಬಂಗಾರವು ಹೇಗೆ ಕಪಾ್ಪಗಿದೆ.
ನೋಡು, ಶುದ್ಧಬಂಗಾರವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲು್ಲಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಚೆಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲಯಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದವೆ.

ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಚೆಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲಯಾಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ.

2 ಚೀಯೋನಿನ ಜನರು ಬಂಗಾರದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕುಂಬಾರನಿಂದ

ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನ ಹಳೆಯ ಮಡಕೆಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದರೆ.

3 ಕಾಡುನಾಯಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನರಿಯು ಸಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಲನು್ನ

ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರಾದರೋ,
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯಂತೆ

ಕೂ್ರರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
4 ಎಳೆಕೂಸಿನ ನಾಲಿಗೆಯು
ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ತಿಂದ ಜನರು
ಈಗ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ
ಜನರು

ಈಗ ಕಸದ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
6 ನನ್ನ ಜನರ ಪಾಪವು ಬಹಳವಾಗಿತು್ತ.
ಅವರ ಪಾಪವು ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾಪಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ.
ಸೊದೋಮ್ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ನಾಶವಾಯಿತು.
ಅದು ನಾಶವಾದದು್ದ ಯಾವ ಮಾನವನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ.

7 ಯೆಹೂದದ ಕೆಲವು ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ತರಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಳುಪಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ದೇಹಗಳು ಹವಳದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದವು.
ಅವರ ಗಡ್ಡಗಳು ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತಿದ್ದವು.

8 ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಮುಖಗಳು ಕಪು್ಪ ಹೊಗೆಗಿಂತಲೂ
ಕಪಾ್ಪಗಿವೆ.

ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಸಹ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಚಮರ್ವು ಅವರ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಕು್ಕಗೊಂಡಿದೆ.
ಅವರ ಚಮರ್ವು ಮರದಂತಾಗಿದೆ.

9 ಬರಗಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ತವರಿಗಿಂತಲೂ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಹತರಾದವರ ಸಾವೇ ಮೇಲಾಗಿತು್ತ.

ಹಸಿವೆಯಿಂದಿದ್ದ ಜನರು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಡಿದರು.
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಅವರು

ಸತು್ತಹೋದರು.
10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟರು.

ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಾಯಂದಿರಿಗೇ ಆಹಾರವಾದರು.
ನನ್ನ ಜನರು ನಾಶಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು;
ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.
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ಆತನು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಚೀಯೋನಿನ ಅಡಿಪಾಯಗಳವರೆಗೂ

ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
12 ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಂಬುವುದಕೂ್ಕ
ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಂಬುವುದಕೂ್ಕ
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳು
ಬಂದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

13 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯಾಜಕರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದದರಿಂದಲೇ
ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು
ಕುರುಡರಂತೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿದರು.

ಅವರು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲಸಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಹೊಲಸಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ

ಮುಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
15 “ತೊಲಗಿಹೋಗಿ! ತೊಲಗಿಹೋಗಿ!
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ” ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

ಆ ಜನರು ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು,
“ಅವರು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
16 ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಆ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು.
ಅವರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

ಆತನು ಯಾಜಕರನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

17 ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ಮೊಬಾ್ಬದವು.

ಆದರೆ ಯಾವ ಸಹಾಯವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಜನಾಂಗವಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇನೋ

ಎಂದು ಕೋವರದಲಿ್ಲ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದವು,
ಆದರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗವೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.

18 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಸತತವಾಗಿ
ಬೇಟೆಯಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ

ನಾವು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ನಮ್ಮ ಕಾಲವು ಮುಗಿಯಿತು; ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯು ಬಂದಿತು!

19 ನಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರುವ ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಅವಿತುಕೊಂಡರು.
20 ನಮಗೆ ರಾಜನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ನಮಗೆ ಉಸಿರಿನಷೆ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಅವರು ರಾಜನನೆ್ನೕ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.

ಯೆಹೋವನೇ, ಆ ರಾಜನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
“ನಾವು ಅವನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ.
ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವನು”
ಎಂದು ನಾವು ರಾಜನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.

21 ಎದೋಮಿನ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ.
ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ.

ಆದರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ಪಾತೆ್ರಯು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಬರುವುದು.
ನೀವು ಆ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವಾಗ
ಮತೆ್ತೕರಿದವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

22 ಚೀಯೋನೇ, ನಿನಗಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಂಡನೆಯು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಯಿತು.

ಮತೆ್ತ ನೀನು ಸೆರೆವಾಸಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು.

ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ.
ನಮಗಾಗಿರುವ ಅವಮಾನವನು್ನ ನೋಡು.

2 ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

3 ನಾವು ಅನಾಥರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮಗೆ ತಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ವಿಧವೆಗಳಂತಾಗಿದಾ್ದರೆ.

4 ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನೂ್ನ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಸೌದೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

5 ಮರಣದವರೆಗೂ ನಾವು ಹಿಂದಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಬಳಲಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ; ನಾವು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನೆ್ನೕ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.

6 ನಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಡನೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಅಸಿ್ಸೕರಿಯಾದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು.
ಈಗ ಅವರು ಸತು್ತಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ಈಗ

ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
8 ಗುಲಾಮರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರೂ ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು.

9 ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಊರ ಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.
10 ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವು ಒಲೆಯಂತೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಸಿವೆಯಿಂದಾಗಿ ಜ್ವರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸುಡುತಿ್ತದೆ.

11 ಚೀಯೋನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಅತಾ್ಯಚಾರ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಅತಾ್ಯಚಾರ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
12 ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರರನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೇರಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

13 ನಮ್ಮ ಯುವಕರನು್ನ ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಬೀಸುವವರನಾ್ನಗಿ ವೈರಿಗಳು ಮಾಡಿದರು.

ನಮ್ಮ ಯುವಕರು
ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದಾ್ದರೆ.

14 ಪಟ್ಟಣದ ದಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯರು
ಹೊರಟುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯುವಕರು ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ್ದರೆ.
15 ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ನತರ್ನದ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಗೋಳಾಟವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

16 ನಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕಿರೀಟವು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.
ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೇಡುಗಳಾಗಿವೆ.

17 ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಎಡಬಿಡದೆ
ನೋಯುತಿ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿವೆ.
18 ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವು ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲ್ಲ ನರಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಳುವೆ.
ನಿನ್ನ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನವು ಸದಾಕಾಲವಿರುವುದು.

20 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಮರೆತಿರುವುದೇಕೆ?

ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೀಘರ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವುದೇಕೆ?
21 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೋ.
ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಮೊದಲಿನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರಮಾಡು.

22 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವಿಯಾ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ.
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ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ನಾನು ಯಾಜಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಬೂಜಿಯ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ. ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದ. ನಾನು ಕೆಬಾರ್

ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆಕಾಶ ತೆರೆದಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ನನಗೆ ದೇವದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಇದು ಮೂವತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆ ದಿವಸದಲಾ್ಲಯಿತು. ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐದನೆಯ ವಷರ್ದ ನಾಲ್ಕನೆ
ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಅವನು ಪರವಶನಾದನು.

ಯೆಹೋವನ ರಥ — ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ
4 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುವದನು್ನ

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಾದ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಡವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಮೋಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳಕಿತು್ತ. ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕಾದಲೋಹದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಏನನೊ್ನ ಕಂಡೆನು. 5 ಆ
ಮೋಡದೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಹೋಲುವ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು.
6 ಆ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳೂ ನಾಲು್ಕ
ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಪಾದಗಳು ಕರುವಿನ ಗೊರಸಿನಂತಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳಗಿದ ತಾಮ್ರದಂತೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 8 ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ನಾಲು್ಕ
ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ತೋಳುಗಳೂ ಕೈಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಗಳೂ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಈ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು; 9 ಆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ತಾಕಿದ್ದವು. ಆ
ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುವಾಗ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಿದ್ದ
ಕಡಗೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೋದವು.

10 ಪ್ರತೀ ಜೀವಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು. ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ, ಬಲ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹದ ಮುಖ, ಎಡ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯ ಮುಖ, ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗರುಡನ ಮುಖ. 11

ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮತೊ್ತಂದು ಜೀವಿಯ
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ತಾಗುತಿ್ತದ್ದವು ಮತು್ತ ಉಳಿದೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅದರ
ದೇಹವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಆ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವೋ ಅದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು. ದೇವರಾತ್ಮನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಸುತಾ್ತನೋ ಆ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅವು
ಹೋದವು. ಆದರೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವುಗಳು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಆ
ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಏನೋ
ಇತು್ತ.

ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಸಣ್ಣ ದೀವಟಿಗೆಗಳಂತೆ ಜೀವಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದು್ದ
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆ ಮಿಂಚಿನ
ವೇಗದಂತೆ ಜೀವಿಗಳು ಅತಿ್ತತ್ತ ಓಡಾಡುತಿ್ತದ್ದವು.

15 ಆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ನೆಲಕೆ್ಕ ತಾಕಿದ್ದ
ನಾಲು್ಕ ಚಕ್ರಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಎಲಾ್ಲ ಚಕ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರತ್ನಗಳಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಚಕ್ರವಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಆ ಚಕ್ರಗಳು ಹೊರಳುವಾಗ ನಾಲು್ಕ
ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಿರುಗಬಲ್ಲವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವು ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

18 ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚು ಎತ್ತರವಾಗಿದು್ದ ಭಯಾನಕವಾಗಿ
ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ನಾಲು್ಕ ಚಕ್ರಗಳ ಅಂಚುಗಳ ತುಂಬ
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು.

19 ಚಕ್ರಗಳು ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಜೀವಿಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 20 ದೇವರಾತ್ಮನು ನಡೆಸಿದ ಕಡೆಗೆ
ಜೀವಿಗಳು ಹೋದವು. ಚಕ್ರಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿದವು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲತು್ತ.
21 ಹೀಗೆ ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಚಕ್ರಗಳು ಚಲಿಸಿದವು. ಜೀವಿಗಳು
ನಿಂತಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ನಿಂತವು. ಜೀವಿಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದರೆ, ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದವು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

22 ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಒಂದು
ಗುಮಟದಂತಿರುವ ವಸು್ತವು ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅದು ತಲೆಕೆಳಕಾಗಿ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಬೋಗುಣಿಯಂತಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಫವಾಗಿತು್ತ. 23

ಈ ಬೋಗುಣಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ ತಾಕುತಿ್ತತು್ತ.
ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಮತೆ್ತರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅದರ ದೇಹವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

24 ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಶಬ್ದದಂತೆ ಅದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ಅಥವಾ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. ಜೀವಿಗಳು
ಚಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.

25 ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದವು.
ಆಗ ಇನೊ್ನಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ
ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಬೋಗುಣಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವು ಹೊರಟಿತು್ತ.
26 ಆ ಬೋಗುಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದಂತಿದ್ದ ವಸು್ತವು ಇತು್ತ.
ಅದು ನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. 27

ನಾನು ಆತನ ಸೊಂಟದ ಮೇಲಾ್ಭಗವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಆತನು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುತು್ತವರಿದ ಕಾದಲೋಹದಂತೆ ಕಂಡನು. ನಾನು
ಆತನ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಭಾಗವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಂಡನು. ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ
ಬೆಳಕಿತು್ತ. 28 ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾಶವು
ಮೇಘಬಿಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯಂತೆಯೂ
ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ನಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು.
ಮುಖವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ಆಗ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದು್ದ

ಆ ಸ್ವರವು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಿತು.

2 ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರಲು, ಆತ್ಮವು
ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾನು ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಮಾಡಿತು. ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
3 ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಾಂಗದವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕಬಾರಿ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದ್ದರು. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಎಷೊ್ಟೕವೇಳೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಅವರು ಪಾಪ
ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ. 4 ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರೂ
ಮೊಂಡರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ,
‘ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. 5 ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ
ಕೇಳದಿರಬಹುದು: ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪಾಪಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ತಿಳಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿ ಇದಾ್ದನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

6 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಆ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಮತು್ತ ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ಮುಳು್ಳಗಳೂ ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗಳೂ ನಿನಗೆ
ಒತು್ತವಂತೆಯೂ ನೀನು ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತೆಯೂ ಅದು ಇರುವದು. ಆದರೆ ಅವರಾಡುವ
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ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರು. 7 ಅವರು
ಕೇಳಲಿ, ಕೇಳದಿರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರು.

8 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಕೇಳಬೇಕು. ದಂಗೆಕೋರರಾದ ಆ ಜನರಂತೆ ನೀನೂ ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಾಯಿತೆರೆದು ತಿನು್ನ.”

9 ಆಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ
ಕೈ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡಿತು್ತ. 10 ಆತನು ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚದಾಗ ಅದರ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾತುಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ನಾನಾ ತರದ ಪ್ರಲಾಪಗಳು, ನರಳಾಟಗಳು
ಮತು್ತ ಗೋಳಾಟಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿನು್ನ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು” ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
2 ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಲು ಆತನು ಆ

ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. 3 ಆಗ ದೇವರು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದನು್ನ ನುಂಗು. ಇದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಲಿ.”

ಆಗ ನಾನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದೆನು. ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ
ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸಿಹಿಯಂತೆ ರುಚಿಯಾಗಿತು್ತ.

4 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 5

ನೀನು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಮಾತನಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಪರದೇಶಿಯರ ಬಳಿಗೆ ನಾನು
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಪದಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ
ಬಳಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಿವಿಗೊಡುವರು.
7 ಆದರೆ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೊಂಡತನವಿರುವದು. ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 8 ಅವರು ಕಠಿಣರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನಗೂ ಅವರಂತೆ ಮೊಂಡತನವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. 9 ವಜ್ರವು ಬಂಡೆಕಲಿ್ಲಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ವಸು್ತ. ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಅವರ ತಲೆಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿರುವುದು. ಆ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವರು ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ.”

10 ದೇವರು ನನಗೆ ಮತೆ್ತೕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು
ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನು್ನ ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಬೇಕು.
ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ
ಸೆರೆವಾಸದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವರು ಕೇಳಲಿ,
ಕೇಳದಿರಲಿ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ’” ಎಂದು ಹೇಳು.

12 ಆಗ ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತತು. ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲೇರಿದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಮಹಾ ಗುಡುಗುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಆತನ ನಿವಾಸದಲಿ್ಲ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 13 ಅದು ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿದಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಚಕ್ರಗಳ ಸಪ್ಪಳ. 14 ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಆಗ ದುಃಖಗೊಂಡು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ತತ್ತರಗೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 15 ಕೆಬಾರ್
ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ತೇಲ್ ಆಬೀಬ್ನಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ
ನಾನು ಏಳು ದಿವಸ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿದೆ್ದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ
16 ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತರುವಾಯ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು

ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. 18 ನಾನು
ದುಷ್ಟನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಸಾಯುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು

ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಸಾಯುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಹೊಣೆಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

19 “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀನು ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಪಾಪ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಯುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

20 “ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ತೊರೆದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಅವನ ಹಾದಿಗೆ ತಡೆಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಅವನು
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ಅವನು ಸಾಯುವನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಾಯುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿನ್ನನೆ್ನ
ಹೊಣೆಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

21 “ನೀನು ಆ ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು
ಮತು್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.”

22 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಪರವಶನಾದೆನು. ಆತನು
ನನಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ನಾನೆದು್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದೆನು. ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಾನು ಕಂಡ ಮಹಿಮೆಯಂತಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ತಾಗಿಸಿ
ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದೆ. 24 ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾನು
ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಆತನು ನನಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕದವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊ.
25 ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟು್ಟವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ
ಮಾಡುವರು. 26 ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಸೇದಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ನಿನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಖಂಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವರು. 27 ಆದರೆ ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವರು
ಕಿವಿಗೊಡುವರು; ಕೆಲವರು ಕಿವಿಗೊಡರು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ಕುರಿತು ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆ

“ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಂದು ಇಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ, ಅದನು್ನ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನು್ನ
ಅಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೊರೆ. 2

ಆಮೇಲೆ, ನೀನೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆ ನಗರವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡು. ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅದಕೆ್ಕ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು
ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಗರದ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ತನಕ
ಒಂದು ರಸೆ್ತಯನು್ನ ತಯಾರಿಸು. ಒಂದು ಭಿತಿ್ತಭೇದಕ ಯಂತ್ರವನು್ನ
ತಂದು ಸೈನ್ಯದ ಪಾಳೆಯಗಳನು್ನ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮಿರ್ಸು. 3 ಆ
ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಬಿ್ಬಣದ ರೊಟಿ್ಟ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಿನಗೂ ನಗರಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯ
ಇಡು. ಅದು ನಿನಗೂ ನಗರಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಗೋಡೆಯಂತಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುವೆ. ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಶೀಬ್ರದಲೆ್ಲೕ
ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಇದು
ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

4 “ಆಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ದೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವಷು್ಟ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೋಷಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆ. 5 ನೀನು ಮುನೂ್ನರತೊಂಭತು್ತ
ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೋಷಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವರೆಂದು
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸವು ಒಂದು ವಷರ್ದಂತಿರುವುದು.

6 “ಅನಂತರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿವಸಗಳ
ಕಾಲ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ಸಾರಿ ನೀನು ಯೆಹೂದದ ದೋಷಗಳನು್ನ
ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವೆ. ಒಂದು ದಿವಸವು ಒಂದು
ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಸಮಾನ. ಯೆಹೂದವು ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು.”
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7 ದೇವರು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ
ತೋಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಮಡಿಚಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಾಚು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನಂತೆ
ನಟಿಸು. ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸು. 8 ನೋಡು, ಈಗ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನು್ನ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಲು ನಿನಿ್ನಂದಾಗುವದಿಲ್ಲ.”

9 ದೇವರು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಮಾಡಲು ಕಾಳುಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿ, ಬಾಲಿರ್,
ಅಲಸಂದೆ, ಸಾವೆ, ಕಡಲೆ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿ ಬೀಸಿ ಹಿಟು್ಟ ಮಾಡು. ಈ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಾದಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮಾಡು.
ನೀನು ಮುನೂ್ನರತೊಂಭತು್ತ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅದನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನು್ನವೆ. 10 ನೀನು ದಿನವೊಂದಕೆ್ಕ
ಎಂಟು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವೆ. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 11 ನೀನು ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರು ಲೋಟ
ನೀರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 12 ನೀನು ಬಾಲಿರ್
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿನು್ನವದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣಗಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಲದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ
ತಿನ್ನಬೇಕು.” 13 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಶುದ್ಧವಾದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಎಂದೂ ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ.
ತಾನಾಗಿಯೇ ಸತ್ತ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮಾಂಸವನಾ್ನಗಲಿ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಯು
ಕೊಂದ ಪಾ್ರಣಿಯ ಮಾಂಸವನಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ತಿಂದದಿ್ದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯ
ಪಾ್ರಯದಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಪಯರ್ಂತ ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ತಿಂದಿಲ್ಲ;
ಅಂತಹ ಮಾಂಸವೂ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.”

15 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ಸರಿ! ಹಾಗಾದರೆ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಲದ ಬದಲಾಗಿ ದನದ ಒಣಗಿದ
ಸಗಣಿಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಬಳಿಕ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಸರಬರಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಂಚ
ರೊಟಿ್ಟ ಸಿಗುವುದು. ಆಹಾರವು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತಿ್ತರುವದರಿಂದ
ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಇರುವುದು. ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಭಯಹಿಡಿಯುವುದು. 17 ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ
ಆಹಾರಸಾಮಾಗಿ್ರಯಾಗಲಿ ನೀರಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಗೊಳು್ಳವರು. ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಬಡಕಲಾಗಿಯೂ ಹಸಿವೆಯಿಂದಲೂ
ಇರುವರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಚದುರಿಹೋಗುವ ಸೂಚನೆ

“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆಯ ಕಾಲ
ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅವಧಿಯ ನಂತರ
ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಕ್ಷೌರಕನ ಹರಿತವಾದ ಕ್ಷೌರಕತಿ್ತಯನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನೂ್ನ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ
ಬೋಳಿಸು. ಕೂದಲನು್ನ ತಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ತೂಕ ಮಾಡು. ಆ
ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಮೂರು ಪಾಲಾಗಿ ಮಾಡು. ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲನು್ನ
ನೀನು ಚಿತಿ್ರಸಿದ್ದ ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ
ಕೂದಲನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಇದು, ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ನೀನು ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಮೂರನೆ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಸುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕ್ಷೌರಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸು. ಕೆಲವು ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗೆ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ
ಕೂದಲಿನ ಉಳಿದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ತೂರಿಬಿಡು. ಗಾಳಿಯು ಅದನು್ನ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇರಿದು ಅವರನು್ನ
ಬಹುದೂರದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಸಿ ಬಿಡುವೆನು. 3 ಆದರೆ ನೀನು
ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೂದಲನು್ನ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಸುತಿ್ತಡು. ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಇದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. 4 ಬಳಿಕ ಕೂದಲಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಹಬಿ್ಬ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು.”

5 ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದನು: “ಆ
ಇಟಿ್ಟಗೆಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚಿತ್ರ. ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಿವೆ. 6 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ದಂಗೆ

ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಬಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳ
ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.” 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಾನು ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೇರೆ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 9 ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನು
ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲದ, ಮುಂದೆಂದೂ ಮಾಡದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು. 10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಹಸಿವೆ
ತಾಳಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಬಳಿಸುವರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ತಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವರು. ಬೇರೆಬೇರೆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರನು್ನ ನಾನು ಗಾಳಿಗೆ
ತೂರಿಬಿಡುವೆನು.”

11 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ! ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮತು್ತ ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ನೀನು ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕನಿಕರತೋರಿಸದೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದಯೆಯಿರದು.
12 ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ರೋಗದಿಂದಲೂ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೂ ಸಾಯುವರು. ಮೂರರಲಿ್ಲ
ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವರು.
ಅನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇರಿದು ಉಳಿದವರನು್ನ
ಬಹುದೂರದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. 13 ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೋಪವು
ಶಮನವಾಗುವುದು. ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಬಳಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿದಾಗ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ
ಮಾತಾಡಿದೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.”

14 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ಕಲು್ಲಗಳ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಿ. ನಿನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು
ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವನು. 15 ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಭಯೋತಾ್ಪದಕಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.
ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಾಗ ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 16

ಬರಗಾಲವೆಂಬ ಮರಣಕರವಾದ ಮತು್ತ ನಾಶಕರವಾದ
ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೊಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕ್ಷಾಮದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಾಮವನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
17 ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಗಾಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತ್ತವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ ರೋಗಗಳನು್ನ, ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಇದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆ

ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. 2

ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡು. ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: 3 ‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ,
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ ಪವರ್ತಗಳಿಗೂ ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು
ವೈರಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 4 ನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು. ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳು
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಡುವೆನು. 5 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಅವರ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುವೆನು. 6 ನಿಮ್ಮ ಜನರು
ವಾಸಮಾಡುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವವು; ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಕಲಿ್ಲನ ರಾಶಿಗಳಾಗುವವು; ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.
ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಹಾಳಾಗಿಹೋಗುವವು; ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಾಶವಾಗುವವು. ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ
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ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸರು. ನಿಮ್ಮ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗಳು
ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವವು. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಅಳಿದುಹೋಗುವವು. 7 ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ
ಬೀಳುವರು. ಆಗ ನೀನು, ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿ.’”

8 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವಾಗ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಉಳಿದವರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯ
ಹೃದಯವನು್ನ ನಾನು ಜಜಿ್ಜದೆನು. ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ
ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಪುರುಷನ
ಸಂಗಡ ಓಡುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ
ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 10 ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಆಪತ್ತನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾದ
ಕಾರಣವಿತೆ್ತಂದು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”

11 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಒದು್ದ, ‘ಅಯೊ್ಯೕ, ಬೇಡ!’
ಎಂದು ಹೇಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಎಲಾ್ಲ
ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಮತು್ತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರವಾದ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಯುವರು. 12 ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಯುವರು. ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಾಯುವರು. ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರೂ ಉಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವರು. ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಕೋಪವು
ಶಮನವಾಗುವದು. 13 ಆಗಲೇ ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು
ಅರಿಯುವಿರಿ. ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರ ಹೆಣಗಳು ಅವರ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸಿರು ಮರದ ಕೆಳಗೂ ಬೀಳುವಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 14 ನಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು ಮತು್ತ
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ದಿಬ್ಲದವರೆಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. 2 ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವಿದು. ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀಡು.
“ಅಂತ್ಯ,
ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು.
ಇಡೀ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿಹೋಗುವದು.

3 ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಈಗ ಬರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೋಪವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು

ತೋರಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವೆನು.
4 ನಿನಗೆ ನಾನು ಇನು್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸೆನು.
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ದುಃಖಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ನೀನು ಅಂಥಾ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
ಈಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿ.”
5 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಒಂದರ

ಮೇಲೊಂದು ದುಘರ್ಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವವು. 6 ಅಂತ್ಯವು
ಬರುವುದು. ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರುವದು. 7 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು, ಸಮಯವು
ಬರುತಿ್ತದೆ. ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಆನಂದ
ಬೋಷಗಳ ಬದಲು ಯುದ್ಧದ ಕೂಗಾಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 8 ಇನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ದುಷಿ್ಕ್ರಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 9 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೆನು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ದುಃಖಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಅಂಥಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದಾತನು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು.

10 “ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ಆಪತು್ತ ಬರುತಿ್ತದೆ.
ಹಿಂಸೆಯು ಅರಳಿದೆ. ದುರಹಂಕಾರವು ಮೊಗು್ಗ ಬಿಟಿ್ಟದೆ. 11

ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಹಿಂಸೆಯು ಬೆಳೆದು ಕೋಲಾಗಿದೆ.
ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ; ಪ್ರಮುಖರಾದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವು ಬಂತು. ಆ ದಿವಸವು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಡಕೂಡದು.
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾರುವವರು ಮಾರುವದಕೆ್ಕ ದುಃಖಿಸಕೂಡದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಭಯಂಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದು.
13 ತಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಮಾರಿದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದಶರ್ನವು ಎಲಾ್ಲ
ಜನಸಮೂಹಕಾ್ಕಗಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ ಪಾಪಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

14 “ಅವರು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದುವರು. ಜನರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾಗುವರು. ಆದರೆ ಅವರು
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ನಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 15

ಖಡ್ಗಧಾರಿಯಾದ ವೈರಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿದಾ್ದನೆ. ರೋಗ ಮತು್ತ
ಹಸಿವೆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿವೆ. ಒಬ್ಬನು ಹೊರಗೆ ಹೊಲದ ಬಳಿ ಹೋದರೆ
ವೈರಿಸೈನಿಕನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು. ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೇ ಉಳಿದರೆ
ರೋಗ ಮತು್ತ ಹಸಿವೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು.

16 “ಆದರೂ ಕೆಲವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಓಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗುವರು. ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ
ಮೂಲುಗುವರು, ಅಳುವರು. 17 ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತು್ತವಷು್ಟ ದುಃಖ ಮತು್ತ ಆಯಾಸ ಅವರಲಿ್ಲದೆ. ಅವರ ಕಾಲುಗಳು
ನೀರಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. 18 ಅವರು ಶೋಕಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ
ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು. ಪ್ರತೀ ಮುಖದಲಿ್ಲ ನಾಚಿಕೆಯು
ಕಾಣಿಸುವುದು. ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಬೋಳಿಸುವರು. 19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಗೆ
ಬಿಸಾಡುವರು, ಅವರು ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ವಸು್ತವಿನಂತೆ ನೋಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು. ಅವು ಅವರ ಹಸಿವನು್ನ ನೀಗಿಸಲಾರವು
ಅಥವಾ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಲಾರವು. ಜನರು ಪಾಪದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವಂತೆ ಅವು ಮಾಡಿದವು.

20 “ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಅಲಂಕಾರದ ವಸು್ತಗಳನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದರು. ಅವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕೊಳಕಾದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳೆಯ
ಬಟೆ್ಟಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 21 ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅವರ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಲೂಟಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು
ಅವಕಾಶಕೊಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟರಾದ
ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಯನಾ್ನಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡುವರು. 22 ನಾನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆ ಪರದೇಶಿಯರು ನನ್ನ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡುವರು.
ದರೋಡೆಕೋರರು ಅದರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದಕೆ್ಕ ಅಪಮಾನ
ಮಾಡುವರು.

23 “ಸೆರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡು. ದೇಶವು
ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯು
ತುಂಬಿದೆ. 24 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅತೀ ದುಷ್ಟ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರ
ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು; ಅವರ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವವು.

25 “ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು. ಅವರು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕುವರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಒಂದರ
ಮೇಲೊಂದು ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದಗೊಂದು
ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ
ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. ಆದರೆ ಯಾವ
ದಶರ್ನಗಳೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಬುದಿ್ಧವಾದವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಸತು್ತಹೋದ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ರಾಜನು ಗೋಳಾಡುವನು; ನಾಯಕನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು
ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು.
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ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು;
ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು

ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಆರನೇ ವಷರ್ದ,

ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಐದನೇ ದಿವಸವಾಗಿತು್ತ. ಫಕ್ಕನೆ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಪರವಶನಾದೆನು. 2

ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದ ರೂಪವೊಂದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಅದರ ಸೊಂಟದಿಂದಿಡಿದು ಕೆಳಭಾಗದವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಸೊಂಟದಿಂದ ಮೇಲಾ್ಭಗದವರೆಗೆ ಕಾದಲೋಹದಂತೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆಗ ಅದು ಕೈಯಂತಿದ್ದ ಒಂದನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ದಿವ್ಯದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು.
ಅದು ನನ್ನನು್ನ ಒಳದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು. ಇದು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲತು್ತ. ದೇವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವ ವಿಗ್ರಹವು ಈ ದಾ್ವರದ ಬಳಿ
ಇತು್ತ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. ಆ ಮಹಿಮೆ
ನಾನು ಕೆಬಾರ್ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಡ
ದಶರ್ನದಂತಿತು್ತ.

5 ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕಗೆ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ನೋಡಿದಾಗ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ವಿಗ್ರಹವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ದಾ್ವರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇತು್ತ.

6 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ
ಆಲಯದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಇಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಭಯಂಕರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ
ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ಬಳಿಕ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗಳದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ತಂದನು. ನಾನು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8 ಆಗ ದೇವರು
ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಗೋಡೆಯ ರಂಧ್ರವನು್ನ ಅಗೆದು ದೊಡ್ಡದನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಗೆದೆನು. ಆಗ
ಬಾಗಿಲೊಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು.

9 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.

11 ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಯಾಜನ್ಯನು ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದು
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು
ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಏರಿ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ನಿನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದೆಯೋ? ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು
ವಿಶೇಷ ಕೋಣಿಯಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅವರ ದೇವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು
ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು. 13 ಬಳಿಕ ದೇವರು
ನನಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಜನರು ಮಾಡುವ ಇನೂ್ನ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಾಲಯದ ಉತ್ತರ ದಾ್ವರದ
ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ರೋಧಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ತಮೂ್ಮಜ್ ಎಂಬ
ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕಯಾ? ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಾ, ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು” ಎಂದನು. 16

ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಕರಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೆಹೋವನಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಬೆನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಮುಖಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

17 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಅವರು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದೆಯೋ? ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ
ತಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ದೇಶವು ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಇನೂ್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಮೂಗುಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಸೋಕಿಸುತಾ್ತರೆ. 18

ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು
ದುಃಖಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೂಗುವರು, ಆದರೆ ನಾನು
ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ದೇವರ ಸಂದೇಶಕನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ

ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವುದು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು: “ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದಂಡಿಸಲು
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವವರೇ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾಶದ ಆಯುಧವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.” 2 ಆಗ ಆರು ಮಂದಿ ಪುರುಷರು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಲಿನ ದಾ್ವರದ ಮಾಗರ್ದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವಿತು್ತ. ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು.
ಅವನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನ ಸಾಮಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವಿತು್ತ.
ಅವರು ಆಲಯದೊಳಗಿದ್ದ ತಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 3 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ತಾನು
ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಏರಿ
ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು
ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ, ಲೇಖಕನ ಸಾಮಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ
ಚೀಲವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪುರುಷನನು್ನ ಕರೆಯಿತು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ತಿರುಗಾಡು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನರಳಾಡುತಿ್ತರುವವರ ಮತು್ತ
ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಡುತಿ್ತರುವವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು
ಗುರುತನಿ್ನಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಬಳಿಕ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಉಳಿದವರಿಗೆ, “ಮೊದಲನೆಯವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು
ನಾಶಪಡಿಸಿರಿ. ಯಾವ ಮರುಕವನಾ್ನಗಲಿ ಕನಿಕರವನಾ್ನಗಲಿ ತೋರದೆ
ವೃದ್ಧರನೂ್ನ ಯೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಯುವತಿಯರನೂ್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ. ಆದರೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ
ಯಾರನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಆಲಯದಿಂದಲೇ
ಆರಂಭಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಲಯದ
ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದರು.

7 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ
ಮಾಡಿರಿ. ಆಲಯದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಈಗ
ಹೊರಡಿ.” ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.

8 ಅವರು ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಾಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ
ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನಾನು ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಾಗ ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನೀನು ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಜನರ ದೋಷವು
ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಲೆಗಳು
ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ. ಈ ನಗರವು ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವಂಥದ್ದನು್ನ
ಅವನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.’ 10 ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕನಿಕರ
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತಾವೇ ಇದನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನೆ್ನೕ ನಾನು ಕೊಡುತಿ್ತರುವುದು.”

11 ಆಗ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೇಖಕನ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಯ ಚಿಕ್ಕ ಚೀಲವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದವನು,
“ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ” ಅಂದನು.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ

ಕೆರೂಬಿಯರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗುಮಟದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಗುಮಟದ ಮೇಲೆ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಹಾಸನದಂತೆ

ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಏನೋ ಇತು್ತ. 2 ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕೂತಿದಾ್ದತನು
ನಾರುಮಡಿ ಧರಿಸಿದ್ದವನಿಗೆ, “ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಕೆಳಗಿರುವ ಚಕ್ರಗಳ
ನಡುವೆ ಹೋಗು. ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರದ ಮೇಲೆ ಹರಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. 3 ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆರೂಬಿದೂತರು
ಆಲಯದ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಒಳಗಿನ
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ಅಂಗಳವು ಮೋಡದಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. 4 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆಗ ಮೋಡವು ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಇಡೀ ಅಂಗಳವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 5 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದವು
ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ತನಕ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ತುಂಬಾ ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಶಬ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಗುವ
ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ.

6 ನಾರುಮಡಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ ದೇವರು, “ಕೆರೂಬಿದೂತರ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ, ಚಕ್ರಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಚಕ್ರಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 7

ಕೆರೂಬಿದೂತರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವರ ಮಧೆ್ಯಯಿದ್ದ ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗೆ ಸುರಿದನು. ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. 8 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ರೆಕೆ್ಕಯ
ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದ ಕೈಗಳಿದ್ದವು.

9 ಆಗ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಚಕ್ರಗಳಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆರೂಬಿದೂತನ ಬಳಿ ಒಂದು ಚಕ್ರವಿತು್ತ. ಆ ಚಕ್ರಗಳು
ಹೊಳೆಯುವ ಹಳದಿ ರತ್ನದಂತೆ ಕಂಡವು. 10 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ನಾಲು್ಕ
ಚಕ್ರಗಳೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ
ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದವು. 11 ಅವು ಚಲಿಸುವಾಗ ನಾಲು್ಕ
ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ದಿಕಿ್ಕಗಾದರೂ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗದೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
12 ಅವರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ
ಮೇಲೆ, ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ, ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಹೌದು, ಅವರ ನಾಲು್ಕ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೂ
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 13 ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ “ಚರಕ ಚಕ್ರ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

14 ಪ್ರತೀ ಕೆರೂಬಿದೂತನಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು.
ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖವು ಕೆರೂಬಿಯ ಮುಖ, ಎರಡನೆಯದು
ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ, ಮೂರನೆಯ ಸಿಂಹದ ಮುಖ ಮತು್ತ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗರುಡನ ಮುಖ. 15 ಈ ಜೀವಿಗಳು ಮೊದಲು ನಾನು
ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ಕಂಡ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರೂಬಿಯರೇ
ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ ನನಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದವು. 16 ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಕ್ರಗಳು
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೆರೂಬಿದೂತರು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾರಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಚಕ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ. 17 ಕೆರೂಬಿದೂತರು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡಿದಾಗ
ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದವು. ಅವು ನಿಂತಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ
ನಿಂತುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವ
ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲತು್ತ.

18 ಆಗ ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಎದು್ದ ಕೆರೂಬಿದೂತರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 19 ಕೆರೂಬಿದೂತರು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ
ಹಾರಿದವು. ಅವು ಆಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವದನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಚಕ್ರಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋದವು. ಅವು
ಯೆಹೋವನಾಲಯದ ಪೂವರ್ದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತವು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ.

20 ಆಗ ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಬಳಿ ನನಗಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಕಂಡ ಜೀವಿಗಳು ಕೆರೂಬಿದೂತರೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 21 ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳೂ,
ನಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನ
ಕೈಗಳಂತಿದ್ದ ಕೈಗಳೂ ಇದ್ದವು. 22 ನಾನು ಕೆಬಾರ್ ಕಾಲುವೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಜೀವಿಗಳ ಮುಖಗಳಂತೆಯೇ ಕೆರೂಬಿದೂತರ
ಮುಖಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದವು.

ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು

ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಾಲಯದ ಪೂವರ್ದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯಿ್ಯತು. ಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗನಾದ ಯಾಜನ್ಯನನು್ನ, ಬೆನಾಯನ
ಮಗನಾದ ಪೆಲತ್ಯನನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜನರಿಗೆ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.

2 ಆದ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರೂ ಕೆಡುಕಿನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನೀಡುವವರೂ ಇವರೇ. 3

‘ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಅಗತ್ಯ ಈಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣವು ಮಡಕೆಯಂತಿದೆ
ಮತು್ತ ನಾವು ಮಾಂಸದಂತಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 4

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು.
ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿ.”

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನವೇ, ನೀನು ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕ. ನೀನು ಏನೂ ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. 6 ನೀನು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ
ಮಾಡಿರುತಿ್ತೕ. ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರುತಿ್ತೕ. 7 ಈಗ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆ ಹೆಣಗಳು
ಮಾಂಸದಂತಿವೆ. ನಗರವು ಮಡಕೆಯಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆ ಮಡಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 8 ನೀನು
ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವವನಾದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ತರುವೆನು. ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನುಡಿದಿರುವದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವುದು.’”

9 ದೇವರು ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತ, “ಈ ನಗರದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರದೇಶಿಯರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 10 ನೀವು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಸಾಯುವಿರಿ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 11 ಹೌದು, ಈ
ಸ್ಥಳವು ಬೇಯಿಸುವ ಪಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ನೀವು ಆ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾಂಸವಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 12 ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನೀವು ಅವಿಧೇಯರಾದಿರಿ.
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ
ಇರುವ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಇರಲು ನೀವು ನಿಧರ್ರಿಸಿರುತಿ್ತೕರಿ.”

13 ನಾನು ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಕೂಡಲೇ, ಬೆನಾಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಲತ್ಯನು ಸತ್ತನು. ನಾನು ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಗಿ್ಗ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುವಿಯೋ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದನೆ
14 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತು: 15

“ನರಪುತ್ರನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮತು್ತ ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ವಂಶದವರ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ‘ಅವರು,
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ ದೇಶವು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ‘ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದು್ದ ನಿಜ. ನಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಚದರಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯವಾಗಿರುವೆನು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು; ನೀವು ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು; ಮತು್ತ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 18 ನನ್ನ ಜನರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವರು. 19 ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿ
ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಇರಿಸುವೆನು. ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಕಲಿ್ಲನ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆಗೆದು
ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನಿ್ನಡುವೆನು. 20 ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು. ನಾನು ಹೇಳುವದನು್ನ ಅವರು
ಮಾಡುವರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು.
ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.’”

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ
21 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ

ಹೃದಯವು ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿದೆ. ಅವರು
ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 22

ಆಗ ಕೆರೂಬಿದೂತರು ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಹಾರಿಹೋದರು. ಚಕ್ರಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋದವು. ಮತು್ತ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು ಅವರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತು್ತ. 23

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. 24 ಆಗ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ
ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ತಂದಿತು. ಸೆರೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ನಾನು ಬಂದೆನು. ದೇವಾರಾತ್ಮವು
ಕೊಟ್ಟ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.
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ಬಳಿಕ, ನಾನು ಕಂಡ ಆ ದಶರ್ನವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. 25

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆವಾಸದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆನು.

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ಸೆರೆಯಾಳಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದಂಗೆಕೋರರ
ಮಧೆ್ಯ ವಾಸಿಸುತಿ್ತೕ. ಅವರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ;

ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ
ಚೀಲಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ ನಟಿಸು.
ನೀನು ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಲಿ.
ಸೆರೆಯಾಳಿನಂತೆ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವರು ತಾವು ದಂಗೆಕೋರರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

4 “ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವವನಂತೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಚೀಲಗಳನು್ನ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನೀನು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯವನಾಗಿ
ಹೋಗುವವನಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡು. 5 ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನುಸುಳಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. 6 ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ ಚೀಲವನು್ನ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿ
ಹೊರಗೆ ನಡಿ. ನೀನು ನೆಲವನು್ನ ನೋಡಲಾಗದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೋ. ಇದೆಲಾ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಒಂದು
ನಿದಶರ್ನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

7 ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು
ಸೆರೆಯಾಳಿನಂತೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ಚೀಲಗಳನು್ನ ತಂದು ಹೊರಗಿಟೆ್ಟನು.
ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ,
ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತ ಹೊರಟೆನು.
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ನಾನೆಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು.

8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂತು.
ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಂದನು: 9 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಏನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಈ ದಂಗೆಕೋರರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? 10 ಅವರ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಈ ಸಂದೇಶವು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ನಾಯಕರ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ.
11 ‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು
ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನೀವು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.’ 12 ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ರಾತಿ್ರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ
ಪಾರಾಗುವನು. ಜನರು ತನ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸದಂತೆ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸದು. 13 ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ, ನಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವನು. ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವಾದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತರುವೆನು. ಅವನು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸಾಯುವನು.
14 ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಅವನ ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು. ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದೊಡನೆ
ಬೆನ್ನಟು್ಟವೆನು. 15 ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

16 “ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ,
ಬರಗಾಲಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಳಿಸುವೆನು. ಅವರು
ತಾವು ಹೋಗುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನಡುಗುವರು
17 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಭೀತಿಯಲಿ್ಲರುವವನಂತೆ
ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗ
ನಡುಗಬೇಕು. ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಭಯಪಡಬೇಕು ಮತು್ತ
ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. 19 ಇದನು್ನ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ಇನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಅವರು ಊಟಮಾಡುವಾಗ
ಉದೆ್ವೕಗದಿಂದಿರುವರು; ಅವರು ಕುಡಿಯುವಾಗ

ಭಯದಿಂದಿರುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವು
ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಹಿಂಸಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 20 ಜನರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ; ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.’”

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ
21 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 22 “ನರಪುತ್ರನೇ,
‘ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಉರುಳುತಿ್ತವೆ;
ಎಲಾ್ಲ ದಶರ್ನಗಳು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ’

ಎಂಬ ಈ ಗಾದೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ?

23 “ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಅವರ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು ಈ ಗಾದೆಗೆ ಅಂತ್ಯವನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಗಾದೆಯನು್ನ ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ;
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಶರ್ನವೂ ನೆರವೇರುವುದು.’
24 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ;

ಮುಖಸು್ತತಿಯ ಕಣಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನು್ನ ನಾನು ಹೇಳುವೆನು ಮತು್ತ
ಆ ಸಂಗತಿಯು ನೆರವೇರುವುದು. ಅದಕೆ್ಕ ಹೆಚು್ಚ
ಸಮಯಬೇಕಾಗದು. ಆ ಸಂಕಟಗಳು ಬೇಗನೇ ಬರುವವು; ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬರುವವು. ಓ ದಂಗೆಕೋರರಾದ
ಜನರೇ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಆ
ವಿಷಯವು ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 27 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ
ದಶರ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅದು ನೆರವೇರುವುದು
ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನರು ನೆನೆಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ನೀನು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಇನು್ನ ಹೆಚು್ಚ
ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವು ನೆರವೇರುವುದು
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುವುದು.’” ಇವು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು

ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೋ ಅದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಅವರ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂತೆನ್ನಬೇಕು, ‘ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳು
ಬರುವವು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

4 “‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಓಡಾಡುವ ನರಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. 5 ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೀವು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು) ಕಾವಲು ಕಾಯುವದಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ದಂಡನೆಯ ದಿನವು ಬಂದಾಗ ಜನರು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗುವರು.

6 “‘ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರು,
“ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎನು್ನತಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂಥದು್ದ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಎಂದು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಎಂದು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ನಿಜವಾಗುತಿ್ತರುವದನು್ನ
ನೋಡಲು ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

7 “‘ಎಲೈ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ನೀವು ನೋಡಿದ ದಶರ್ನಗಳು
ಸತ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂಥದು್ದ
ಸಂಭವಿಸುವುದು ಎಂದು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು
ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.’”

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುವನು. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ, ನೀವು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇದು
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ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ. 9 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನವನು್ನ
ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದರೋ, ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಜನರ
ಮಧೆ್ಯಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಂಶಾವಳಿ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

10 “ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಶಾಂತಿ ಇರುವದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ: ಜನರು ಬಲಹೀನವಾದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಾ್ತರೆ; ಅದು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ತೆಳುವಾದ ಮಡಿ್ಡ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 11 ಗೋಡೆಗೆ
ಮಡಿ್ಡ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನಾನು ಆಲಿಕಲು್ಲ ಮತು್ತ
ಬಲವಾದ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಗಾಳಿಯು ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸಿ
ಸುಂಟರಗಾಳಿಯು ಬರುವುದು. ಆಗ ಗೋಡೆಯು
ಮುರಿದುಬೀಳುವುದು. 12 ಗೋಡೆಯು ಬಿದಾ್ದಗ ಜನರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ, ‘ನೀವು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಗಾರೆ
ಏನಾಯಿತು?’” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸುವರು. 13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ನಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯು
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಾಶಕರವಾದ ಆಲಿಕಲು್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
14 ನೀವು ಗೋಡೆಗೆ ಗಾರೆ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಡೀ
ಗೋಡೆಯನೆ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವೆನು.
ಆ ಗೋಡೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು. ಆಗ
ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 15 ಗೋಡೆಗೆ ಗಾರೆ
ಬಳಿಯುವವರ ಮೇಲೂ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ನಾನು, ‘ಈಗ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಗಾರೆ
ಹಾಕುವವರೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.

16 “ಇವೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಾಗುವದು. ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

17 ದೇವರು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪ್ರವಾದಿನಿಯರನು್ನ ನೋಡು. ಆ ಪ್ರವಾದಿನಿಯರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು. 18

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಪ್ರವಾದಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ
ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ತಾಯಿತಿಗಳನು್ನ
ಹೊಲಿದಿರಿ. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಂತ್ರದ
ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಯಾರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನ
ಜನರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನೀವು ಇದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 19

ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಾಲಿರ್ಗಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಗಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಆಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸುಳೆ್ಳಂದರೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು
ಸಾಯತಕ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಾವಿಗೀಡು ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಬದುಕತಕ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುತಿ್ತೕರಿ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀವು ಆ
ಬಟೆ್ಟಯ ತೋಳುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರು ಬೋನಿನಲಿ್ಲ
ಸಿಲುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ತೋಳಿನಿಂದ ಆ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದುಹಾಕುವೆನು. ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ
ವಿಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಬೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಿಯು ಬಿಡಿಸಿದ
ಕೂಡಲೇ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ಅವರೂ ಹಾರಾಡುವರು. 21 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ ಹರಿದುಹಾಕುವೆನು. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಹಿಡಿತದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವೆನು. ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ
ಉರುಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ನಾನೇ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

22 “‘ಪ್ರವಾದಿನಿಯರೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳಗಾತಿರ್ಯರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಸುಳು್ಳಗಳು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಬರಮಾಡುವವು. ಒಳೆ್ಳಯ
ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆಯೂ ತಮ್ಮ
ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನೀವು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 23

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಇನು್ನ

ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿಯುವಿರಿ.’”

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ನನಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು ತಮಗೆ ತಾವೇ
ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಅವನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಾನು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು. ಅವನ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆನು. 5 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೂ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೇ ನನ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶ’

6 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು.
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿರಿ. ಆ ಭಯಂಕರ ಸುಳು್ಳ ದೇವರಿಂದ
ತೊಲಗಿರಿ. 7 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
ಉತ್ತರಿಸುವೆನು ಅಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ಮತು್ತ ನನಿ್ನಂದ ತನ್ನನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೂ ನನ್ನ
ಉಪದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಿದ್ದರೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು
ಶಾಪವೆಂಬ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವೆನು. 8 ನಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಅವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ನಿದಶರ್ನವಾಗಿರಬೇಕು, ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡುವರು.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವೆನು. ಆಗ
ನೀವು ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 9 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವಷು್ಟ
ಮೂಖರ್ನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾನು, ಅವನು ಎಂಥಾ
ಮೂಖರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವೆನು. ಅವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 10 ಹೀಗೆ, ಸಲಹೆ
ಕೇಳಲು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾದಿಯೂ
ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 11 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವವನು್ನ ತೊರೆದು ಅಲೆದಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದಂಗೆಕೋರತನದ ಮಾಗರ್ಗಳಿಂದ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು ಮತು್ತ ನಾನು ಅವರ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.’” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು, 13 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡುವ ಯಾವ ದೇಶವನಾ್ನದರೂ ನಾನು
ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವರ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಕ್ಷಾಮವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಜನರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆ. 14 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೋಹ, ದಾನಿಯೇಲ, ಯೋಬ
ಜೀವಿಸಿದ್ದರೂ ಆ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ
ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ ಹೊರತು ಇಡೀ ದೇಶವನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

15 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಂದುವೇಳೆ, ನಾನು
ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಾವನೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 16 ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ನೋಹನಾಗಲಿ ದಾನಿಯೇಲನಾಗಲಿ ಯೋಬನಾಗಲಿ ತಮ್ಮ
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ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮಾತ್ರ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ದೇಶವು ನಿಜರ್ನವಾಗುತಿ್ತತು್ತ.”
ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

17 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡಲು ನಾನು ಶತು್ರಸೈನ್ಯವೊಂದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 18 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೋಹನಾಗಲಿ ದಾನಿಯೇಲನಾಗಲಿ
ಯೋಬನಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮಾತ್ರ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ.” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

19 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಂದುವೇಳೆ, ನಾನು ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಸುರಿದು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರೆ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದರೆ, 20 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೋಹನಾಗಲಿ
ದಾನಿಯೇಲನಾಗಲಿ ಯೋಬನಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮಾತ್ರ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತು್ತ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

21 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಭಯಂಕರವಾದ ನಾಲು್ಕ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಎಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ನಾನು ಆ
ನಗರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ, ಹಸಿವೆ, ರೋಗ ಮತು್ತ
ಕೂ್ರರಜಂತುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು. 22 ಆದರೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು,
ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತರಲಾಗುವುದು. ಆ
ಜನರು ಎಷು್ಟ ದುಷ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಆಪತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ
ನೊಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23 ಅವರು ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ನಡಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವದು.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ದಾ್ರಕ್ಷಾಬಳಿ್ಳಯ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ

ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದರ
ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಲಿ್ಲ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದೆ. 3 ದಾ್ರಕ್ಷಾಬಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ
ಏನನಾ್ನದರೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದೋ? ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಗೂಟವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೂಗುಹಾಕಬಹುದೋ? ಇಲ್ಲ. 4

ಅದು ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಲಿಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು
ಎರಡು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವವು; ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಕಪಾ್ಪಗಾಗುವುದು. ಕಟಿ್ಟಗೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಟ್ಟ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಏನನಾ್ನದರೂ
ತಯಾರಿಸಬಹುದೋ? 5 ಅದು ಸುಡುವ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ
ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಏನೂ
ಮಾಡಲಿಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 6 ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯು ಕಾಡಿನ ಮರಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಧನಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಅದರ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದೇ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.” ಇವುಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 7 “ನಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ
ಮತೊ್ತಂದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವರು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದಾಗ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 8

ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ

ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅದರ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು.

ದುಷ್ಟತ್ವದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 3 ನೀನು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ‘ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನು್ನ ನೋಡು. ನೀನು ಕಾನಾನ್ನಲಿ್ಲ
ಜನಿಸಿರುತಿ್ತೕ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಅಮೋರಿಯನು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ

ಹಿತಿ್ತಯಳು. 4 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಹೊಕ್ಕಳ ನಾಳವನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಯಾರೂ ಇದಿ್ದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ
ನೀರು ಹಾಕಿ ಯಾರೂ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ
ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ಉಜಿ್ಜಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. 5

ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಮಾಡಲು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ
ಸಾಕಷು್ಟ ಮರುಕಪಡಲಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ಜನಿಸಿದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದ.

6 “‘ಆಗ ನಾನು (ದೇವರು) ಆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ
ನೀನು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ಹೊರಳಾಡುತಾ್ತ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದ. ಆಗ ನಾನು
“ಜೀವಿಸು” ಅಂದೆನು. ಹೌದು, ನೀನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದಿ್ದೕ. ಆಗ
ನಾನು “ಜೀವಿಸು” ಅಂದೆನು. 7 ನಾನು, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸಸಿಯು ಹೇಗೆ
ಬೆಳೆಯುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆನು. ನೀನು ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಯೌವನದ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟ
ಹೆಂಗಸಿನಂತಾದೆ. ನಿನಗೆ ಮುಟು್ಟ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ
ಸ್ತನಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆದವು. ಆದರೂ ನೀನು
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವಳಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ್ದ. 8 ನಾನು ಮತೆ್ತ
ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲಾಗಿ ನೀನು ಸಂಭೋಗಿಸಲು
ತಯಾರಾಗಿದೆ್ದ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ
ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ ವಿವಾಹವಾಗಲು
ಮಾತುಕೊಟೆ್ಟನು. ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಆಗ ನೀನು ನನ್ನವಳಾದೆ.’” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 9 “‘ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೊಳೆದೆನು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೊಳೆದೆನು. ನಿನ್ನ ಮೈಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ ಉಜಿ್ಜದೆನು. 10 ನಿನಗೆ
ಅಂದವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಾಲಿಗೆ ನಯವಾದ ಚಮರ್ದ
ಕೆರಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ನಾರುಮಡಿಯ ತಲೆಕಟ್ಟನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ರೇಷೆ್ಮಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದೆನು. 11

ಅನಂತರ ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನಿನ್ನ
ತೋಳುಗಳಿಗೆ ತೋಳುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಹಾರವನು್ನ
ತೊಡಿಸಿದೆನು. 12 ನಿನಗೆ ಮೂಗುತಿ, ಕಿವಿಗೆ ಕಿವಿಯುಂಗುರಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಅಂದವಾದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಲು ಕೊಟೆ್ಟನು. 13

ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಆಭರಣ, ನಾರುಮಡಿ, ರೇಷೆ್ಮ ಮತು್ತ ಕಸೂತಿ
ಹಾಕಿದ ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸುಂದರಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ. ನೀನು
ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ: ಉತ್ತಮ
ಗೋಧಿಹಿಟು್ಟ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತು್ತ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ. ನೀನು ಅತ್ಯಂತ
ಸುಂದರಿಯಾದೆ. ಮತು್ತ ನೀನು ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ್ದ. 14 ಹೌದು, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಸೌಂದಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅತ್ಯಂತ
ಸೌಂದಯರ್ವತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು.’” ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನೀತಿಗೆಟ್ಟ ವಧುವು
15 ದೇವರು ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ದ ಮೇಲೆ

ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದೆ್ದ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾದಿ. ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿವ್ಯಕಿ್ತಯೊಂದಿಗೆ
ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿ. ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅವರಿಗೊಪಿ್ಪಸಿದಿ. 16 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ವಣರ್ರಂಜಿತವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ.
ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟೆ್ಟ. 17 ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ
ಆಭರಣಗಳಿಂದ ನೀನು ಗಂಡು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ. 18 ನಂತರ ನೀನು
ಅಂದವಾದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಧೂಪ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ
ಹಾಕಿದಿ. 19 ನಾನು ನಿನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ, ಜೇನು ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. ಆದರೆ ನೀನು ಆ ಆಹಾರವನು್ನ ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಆ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಗಂಧವಾಸನೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಂತೆ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

20 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ
ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವು
ಸಾಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? 21 ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ದಾಟಿಸಿ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. 22 ನಿನ್ನ
ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಎಳೆತನದ ಸಮಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ
ಹೊರಳಾಡುತಿ್ತದು್ದದನೂ್ನ ನೀನು ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ.

23 “ಓ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಎಂಥಾ ಭಯಂಕರ, ನಿನಗೆಂಥಾ
ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವುದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ!” ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು. 24 “ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
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ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸೆ್ತಯ
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. 25

ಪ್ರತೀ ರಸೆ್ತಯ ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಅಂಥಾ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡಿ.
ನೀನು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ
ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ನೀನು ಲೈಂಗಿಕ ತೃಪಿ್ತ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ
ಸೂಳೆತನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡೆ. 26 ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೂ ಅತೀ
ಕಾಮುಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದೆ. ನನ್ನನು್ನ
ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಲ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಮಾಡಿದೆ. 27 ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡೆನು.
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತಮಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವತಿರ್ಸಲುಬಿಟೆ್ಟನು. ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ಅವರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. 28 ಆ ಬಳಿಕ ನೀನು
ಅಶೂ್ಶರದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಲು ಹೋದಿ. ನೀನು
ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಆನಂದ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನೆಂದೂ ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡವಳಲ್ಲ.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ವಾ್ಯಪಾರದ ದೇಶವಾದ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೂ ನೀನು ತೃಪಿ್ತ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 30

ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸೂಳೆಯಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುವೆ.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

31 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆದರೆ ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯ ಹಾಗೆ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎತ್ತರದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಪ್ರತೀ
ರಸೆ್ತಯ ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತೀ ರಸೆ್ತಯ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಟಿ್ಟಸಿರುವೆ. ಆ ಎಲಾ್ಲ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ನೀನು
ಸಂಭೋಗಿಸಿರುವೆ. ಆದರೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ ಅವರಿಂದ ನೀನು ಹಣ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 32 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಪರಪುರುಷನನೆ್ನೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶಿಸುವವಳಾಗಿರುವೆ. 33

ವೇಶೆ್ಯಯರು ತಮೊ್ಮಡನೆ ಕೂಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಪುರುಷರಿಂದ ಹಣ
ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ ನೀನೇ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಲು ನೀನೇ
ಅವರಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 34 ನೀನು ಸೂಳೆಯರಿಗೇ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವೆ. ಅವರು ಪುರುಷರಿಂದ ಹಣ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.”

35 ಸೂಳೆಯೇ, ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು: 36 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ ಅತಿಯಾದ
ಶರೀರದಾಶೆಯಿಂದಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಲು ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿರುವೆ. ಇದು ಆ ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದಾನ.
37 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ನೀನು ಸುಖ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಮತು್ತ ನೀನು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಪಿ್ರಯರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ನೋಡುವರು. 38 ಬಳಿಕ,
ಕೊಲೆಗಾತಿರ್ಯರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು. 39 ಆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವರು ಮತು್ತ ಪೂಜಾಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಹಾಕುವರು. ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
ಚಂದವಾದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಮತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವರು. 40 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕೊಲು್ಲವದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಜನರನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವರು. 41

ಬಳಿಕ, ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನೋಡಲೆಂದು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ,
ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು. ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸುವದನು್ನ ನಾನು
ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 42 ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ನಾನು ಶಾಂತನಾಗುವೆನು; ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ. 43 ಇವೆಲಾ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕು?
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಎಳೆಯವಳಾಗಿದಾ್ದಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ನೀನು ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್
ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನೀನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಭಯಂಕರಕೃತ್ಯ ನಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆ.” ಇವು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

44 “ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದನು್ನ ಉಲೆ್ಲೕಖಿಸುವನು: ‘ತಾಯಿಯಂತೆ
ಮಗಳು.’ 45 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಗಳು. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರಿಯಂತಿರುವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತವರ ತರಹ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ
ತಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯಳಾಗಿದ್ದಳು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಅಮೋರಿಯದವನಾಗಿದ್ದನು. 46 ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಮಾಯರ್ಳು.
ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
(ಪಟ್ಟಣಗಳು) ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೊದೋಮಳು.
ಆಕೆ ನಿನ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ (ಪಟ್ಟಣಗಳು)
ವಾಸಿಸಿದ್ದಳು. 47 ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವೇ ಸಾಕಾಯಿತು. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಇನೂ್ನ
ಭಯಂಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀನು ಮಾಡಿರುವೆ. 48 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ
ಸೊದೋಮಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನೀನು ನಡಿಸಿದಷು್ಟ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಲಿಲ್ಲ.”

49 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಬೇಕಾದಷಿ್ಟತು್ತ. ಅವರು ಶಾಂತಿಕರವಾದ ಸುಭದ್ರತೆಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 50

ಸೊದೋಮಿಗೂ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅತಿರೇಕ
ಜಂಬವು ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ
ಮಾಡಿದೆನು.”

51 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಸಮಾಯರ್ವು ಮಾಡಿತು್ತ. ಸಮಾಯರ್ದವರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಭಯಂಕರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ.
ಸಮಾಯರ್ ಮತು್ತ ಸೊದೋಮ್ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. 52

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅವಮಾನವನು್ನ ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿನಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ನೀತಿವಂತರಂತೆ ತೋರುತಾ್ತರೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಲೇಬೇಕು; ನೀನು ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ
ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ.”

53 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ನಗರಗಳನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು
ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆನು. ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು. ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. 54 ಆಗ,
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆ. ಆಗ ನೀನು ನಾಚಿಕೆಪಡುವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂತೈಸುವೆ. 55 ಆಗ ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರಿಯರೂ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವಿರಿ. ಸೊದೋಮಳೂ ಆಕೆಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಸಮಾಯರ್ಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಲಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು.”

56 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಹಿಂದೆ, ನೀನು ಜಂಬದಿಂದ ನಿನ್ನ
ತಂಗಿ ಸೊದೋಮಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ. ಹಾಗೆ ನೀನು
ತಿರುಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 57 ಈಗಿನಂತೆ, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಟತನವು
ಹೊರಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ
ಎದೋಮಿನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು (ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ನೆರೆಯವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಇರುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸುವರು. 58 ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ
ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.” ಇದು
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಅಚಲ
59 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳಿದನು. “ನೀನು ಮಾಡಿರುವದನು್ನ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಮಾಡುವೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ. ನಮ್ಮ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನೀನು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 60 ಆದರೆ ನೀನು
ಎಳೆಯವಳಾಗಿದಾ್ದಗ ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅದನು್ನ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 61 ನಿನ್ನ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯಂದಿರನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಅದು ನಮ್ಮ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗಾಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
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ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ನೀನು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವಿ. 62 ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಮತು್ತ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 63 ಹೀಗಿರಲು, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ನಾಚಿಕೆಪಡುವೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲಾಗದಂತೆ ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಅವಮಾನಿತಳಾಗುವೆ.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳು.

ಹದು್ದಗಳು ಮತು್ತ ದಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಕಥೆಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು

ಅವರನು್ನ ಕೇಳು. 3 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“‘ಅಗಲವಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಹದು್ದ (ಬಾಬಿಲೋನಿನ

ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು) ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಅನೇಕ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

4 ಆ ಹದು್ದ ದೇವದಾರು ಮರದ (ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಖೀನ್) ಮೇಲಾ್ಭಗವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು.

ಅದನು್ನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದುಹಾಕಿತು.
5 ನಂತರ ಆ ಹದು್ದ ದೇಶದ ಬೀಜಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ (ಹಿಜಿ್ಕೕಯ)

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತತು;

ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ನೀರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ನೀರವಂಜಿಯಂತೆ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿತು.

6 ಆ ಬೀಜವು ಚಿಗುರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಜಾತಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಂತೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡು,

ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಗರುಡದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಬೇರುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು:
ಅಂತೆಯೇ ಅದು ಲತೆಯಾಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ,
ಎಲೆಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿತು.

7 ಆಗ ಅಗಲ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಹದು್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯನು್ನ
ನೋಡಿತು.

ಈ ಹದಿ್ದಗೆ ತುಂಬಾ ಪುಕ್ಕಗಳಿದ್ದವು.
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು್ತ.

ಹದಿ್ದಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ
ಅದು ತನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

ಅದು ತಾನು ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು.
8 ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾಗಿ ನೀರಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿ
ಅಮೋಘವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅದರ

ಬಯಕೆಯಾಗಿತು್ತ.’”
9 ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಬದುಕಿ ಬೆಳೆಯುವುದೋ?
ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆ ಹದು್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಹಾಕಿ,
ಅದರ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವುದು.

ಆಗ ಚಿಗುರುಗಳು ಬಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.
ಆ ಸಸಿಯು ಬಲಹೀನವಾಗುವುದು.

ಆಗ ಅದನು್ನ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಹಾಕಲು ಮಹಾ ಬಲವಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡಸೈನ್ಯವಾಗಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವದಿಲ್ಲ.

10 ಆ ಸಸಿಯು ನೆಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದೋ?
ಇಲ್ಲ! ಪೂವರ್ದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವದು,
ಆಗ ಸಸಿಯು ತಾನು ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಬಾಡಿಹೋಗಿ

ಸಾಯುವುದು.”

ರಾಜ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ
11 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ದಂಗೆಕೋರರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳು: ಈ
ಸಂಗತಿಗಳ ಅಥರ್ವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು:
ಮೊದಲಿನ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು. ಅವನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ
ರಾಜನನೂ್ನ ಅದರ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯವಾದ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 13 ಯೆಹೂದದ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ರಾಜನ
ಕುಟುಂಬದವರಲೊ್ಲಬ್ಬನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಗೆ
(ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ) ಆಧಿನವಾಗಿರುವದಾಗಿ ಅವನಿಂದ (ರಾಜನ

ಕುಟುಂಬದವನಿಂದ) ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದದ ಬಲಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಹ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು.
14 ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವು ದೀನತೆಯಿಂದಿದು್ದ ದಂಗೆ ಏಳದೆ ತನ್ನ
ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಬಯಕೆಯಾಗಿತು್ತ. 15 ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ರಾಜನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಅವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಬಹಳ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಹೊಸ
ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವನು ಎಂದು
ಭಾವಿಸುವಿರೋ? ಈ ಹೊಸ ರಾಜನು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು
ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವನೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರೋ?”

16 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ಈ ಹೊಸ ರಾಜನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಾಯುವನು.
ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಇವನು ಸಾಯುವನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಆ ರಾಜನೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಆ
ರಾಜನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದನು.
17 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಶಕಿ್ತಯು ಯೆಹೂದವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಸೈನ್ಯವು ಕೆಸರಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳನೂ್ನ ತಡೆಗಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ
ಸಾಯುವರು. 18 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ರಾಜನಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು.” 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು
ಯೆಹೂದದ ರಾಜನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಾನು
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಅವನು ಮುರಿದುಹಾಕಿದನು. 20

ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಉರುಲನೊ್ನಡು್ಡವೆನು; ಅವನು ಅದರೊಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವನು. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾದನು.
21 ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೂರರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅಳಿದುಳಿದವರನು್ನ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದೆನೆಂದು
ತಿಳಿಯುವುದು.”

22 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ನಾನು ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದ ಒಂದು

ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು.
ಆ ಮರದ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು.
ಅದನು್ನ ನಾನು ಎತ್ತರವಾದ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಡುವೆನು.

23 ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಅದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉನ್ನತವಾದ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆ ನೆಡುವೆನು.

ಅದು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸಿ,
ಅಮೋಘವಾದ ದೇವದಾರು ಮರವಾಗುವುದು;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು

ವಾಸಿಸುವವು.
ಅದರ ಕೊಂಬೆಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವವು.

24 “ಆಗ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವೆನೆಂತಲೂ,

ಚಿಕ್ಕ ಮರಗಳನು್ನ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂತಲೂ
ಗೊತಾ್ತಗುವದು.
ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ
ಒಣಗಿಹೋದ ಮರಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆಯೂ ನಾನು

ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
ಇದನು್ನ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಮತು್ತ ನಾನೇ ಇದನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

ನೀತಿಯ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ಕುರಿತಾದ ಈ
ಗಾದೆಯನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮರುನುಡಿಯುವುದೇಕೆ?

‘ಹೆತ್ತವರು ಹುಳಿ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದಾಗ
ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು.’ ”

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 16:62 568 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 18:2
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3 ಆದರೆ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಈ ಗಾದೆಯು ಸತ್ಯವೆಂದು
ನೆನಸುವದಿಲ್ಲ. 4 ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಗಳು ನನ್ನವೇ. ತಂದೆಯ ಪಾ್ರಣವೂ
ಮಗನ ಪಾ್ರಣವೂ ನನ್ನವೇ. ಪಾಪಮಾಡುವವನು ಮಾತ್ರ
ಸಾಯುವನು.

5 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಾಳುವನು. ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಜನರನು್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡುವನು. 6 ಆ
ನೀತಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅವನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮುಟಾ್ಟದಾಗ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನು ಜನರ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಸಾಲ
ಮಾಡಿದವನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾರ ಸೊತ್ತನೂ್ನ
ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುವನು;
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಕೊಡುವನು; 8 ಅವನು ಸಾಲ
ಕೊಡುವಾಗ ಬಡಿ್ಡಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಡುಕುಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೂ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೂ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ
ಇರುವನು. 9 ಅವನು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯನಾಗುವನು. ಅಂಥಾ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದುಕುವನು.

10 “ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ನೀತಿವಂತನ ಮಗನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ ದರೋಡೆ ಮಾಡುವವನೂ
ಕೊಲೆಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 11 ಅವನ ತಂದೆಯು ಈ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿದಾ್ದಗೂ್ಯ, ಮಗನು ಈ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಪಿರ್ಸಿದ ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನು ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 12 ಬಡ,
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾದ ಜನರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟಿ್ಟರಬಹುದು. ಜನರ
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತಿ್ತರಬಹುದು. ಒತೆ್ತಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಸು್ತವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡದೆ ಇದಿ್ದರಬಹುದು. ಆ
ಮಗನು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. 13 ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿಂದ
ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವರಿಂದ
ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು.
ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನು ಹೆಚು್ಚಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು. ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವನೇ ಜವಾಬಾ್ದರನು.

14 “ಇಗೋ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರಬಹುದು. ತಂದೆ
ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅವನು ತಂದೆಯಂತೆ
ಜೀವಿಸದಿರಬಹುದು. 15 ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ
ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಒತೆ್ತಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲಕೊಡುವನು. ಅವನು ಯಾರನೂ್ನ
ದರೋಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಊಟ
ಕೊಡುವನು; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. 17

ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಣವನು್ನ
ಸಾಲಕೊಡುವಾಗ ಬಡಿ್ಡಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗುವನು. ಮತು್ತ ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವನು. ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಗನು ತಂದೆಯ ದುಷ್ಟತನದ
ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಗನು ಬಾಳುವನು. 18 ತಂದೆಯು ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಿಯಾಗಲಿ
ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಯಾಗಲಿ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಸಲುವಾಗಿ
ಸಾಯುವನು. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮಗನು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

19 “‘ತಂದೆಯ ಪಾಪಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ
ಮಗನು ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳದಿರುವದೇಕೆ?’ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು.
ಮಗನು ನಾ್ಯಯವಾದುದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಸರಿಯಾದುದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಾಳುವನು. 20 ಯಾರು
ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತರೋ ಅವರೇ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದುವರು. ತಂದೆಯ
ಪಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮಗನು
ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನ ಪಾಪಗಳ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಲಿ್ಲ

ಯಾವುದನೂ್ನ ತಂದೆಯು ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳ
ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿಯು ಅವನಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ
ದುಷ್ಟತ್ವವೂ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿದೆ.

21 “ಒಂದುವೇಳೆ ದುಷ್ಟನೊಬ್ಬನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದರೆ, ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾದರೆ, ನಾ್ಯಯವಾದುದ್ದನೂ್ನ ಸರಿಯಾದುದ್ದನೂ್ನ
ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಸಾಯದೆ ಬದುಕುವನು. 22 ದೇವರು ಅವನ
ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಬದುಕುವನು.”

23 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನಗೆ ಪಾಪಿಗಳು ಸಾಯುವದರಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

24 “ಒಂದುವೇಳೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು; ದುಷ್ಟರು ಮಾಡುವ
ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ! ಅವನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಾಯುವನು.”

25 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು
ಹೇಳಬಹುದು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರ ಕ್ರಮವು ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ.’
ಆದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯೇ ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ.
26 ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯವನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನ ದುಷ್ಟತ್ವಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. 27

ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 28 ತಾನು ಎಷು್ಟ
ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ದುಷ್ಟತನ
ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ. ಅಂಥವನು ಸಾಯದೆ, ಬಾಳುವನು.”

29 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು, “ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಕ್ರಮವು ದೃಢವಲ್ಲ” ಎಂದರು.

ಆಗ ದೇವರು, “ನಾನು ದೃಢವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯೇ
ದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. 30 ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಅವನವನ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ, ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ
ನಾಶನಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ
ದಂಗೆಕೋರತನದ ಮಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯವನೂ್ನ ಸ್ವಭಾವವನೂ್ನ ನೂತನ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರೇ, ನೀವು ಮರಣವನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? 32

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾಯಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳ ಕುರಿತು ಶೋಕಗೀತೆ

ದೇವರು ನನಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿಷಯವಾದ
ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ನೀನು ಹಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು:

2 “‘ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಏನಾಗಿದ್ದಳು?
ಆಕೆಯು ಸಿಂಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು.

ಆಕೆಯು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳೊಡನೆ
ಮಲಗಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಸಾಕಿದಳು.

3 ಮರಿಗಳಲೊ್ಲಂದು ಎದು್ದ
ಗಟಿ್ಟಮುಟಾ್ಟದ ಸಿಂಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಬಂತು.

ತನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ತಾನೇ ಬೇಟೆಯಾಡತೊಡಗಿ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿತು.

4 “‘ಅದು ಗಜಿರ್ಸುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳಿದರು.
ಜನಾಂಗಗಳು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದರು.

ಅದನು್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅದನು್ನ

ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
5 “‘ಆ ಸಿಂಹಿಣಿಯು ತನಗಾದ ನಿರಾಶೆಯನೂ್ನ
ತನ್ನ ಮರಿಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಳಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು,

ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು.

6 ಅದು ಬೆಳೆದು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವಾಗಿ
ಸಿಂಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಯಿತು;

ತನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ತಾನೇ ಬೇಟೆಯಾಡತೊಡಗಿ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿತು.

7 ಅದು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ವಿಧವೆಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು; ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಿಜರ್ನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು;
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ಅದು ಗಜಿರ್ಸಿದಾಗ ದೇಶವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ಭಯಗೊಂಡವು.

8 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಕೂಡಿಬಂದು ಅದರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು,

ಬಲೆಹರಡಿ ಅದನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು.
9 ಅವರು ಅದನು್ನ ಮರದ ಪಂಜರದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ,
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಅದರ ಗಜರ್ನೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕೇಳದಿರಲಿ

ಎಂದು ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.
10 “‘ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ನೀರಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನೆಟ್ಟ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಂತಿದ್ದಳು.

ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅದು ಫಲಭರಿತವಾಗಿದು್ದ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ.

11 ಅದು ಬಲವಾದ ಕಾಂಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಅದರ ಕಾಂಡಗಳು ಅಧಿಪತಿಗಳ ರಾಜದಂಡದಂತಿದ್ದವು.

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಿತು.

ಅದು ತನ್ನ ಎತ್ತರದಿಂದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ
ಎದು್ದಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

12 ಆದರೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತು್ತಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ಪೂವರ್ದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿತು.
ಅದರ ಬಲವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟು್ಟಹಾಕಿತು.

13 “‘ಈಗ ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.

ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ.
14 ಅದರ ಸ್ವಂತ ಕಾಂಡದಿಂದಲೇ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟುಬಂದು
ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಫಲಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು.

ಈಗ ಬಲವಾದ ಕಾಂಡ ಅದರಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಆಳುವದಕೆ್ಕ ರಾಜದಂಡವೂ ಅದರಲಿ್ಲಲ್ಲ.’

ಇದು ಮರಣದ ಶೋಕಗೀತೆ. ಇದನು್ನ ಶೋಕಗೀತೆಯನಾ್ನಗಿಯೇ
ಬಳಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ.”

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಿಮುಖಗೊಂಡದು್ದ

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಂದು
ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅದು ಸೆರೆವಾಸದ ಏಳನೆ ವಷರ್ದ ಐದನೆ

ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ. ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 3 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನೀವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಬಂದಿರುವಿರಾ? ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವಿದು.’ 4 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಅವರ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿಯಾ? ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಮಾಡಿದ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 5 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿವಸ ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
6 ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕಿಟಿ್ಟರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದೆನು. ಅದು ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ.

7 “‘ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡಲು ಹೇಳಿದೆನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಹೊಲಸು ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು.
8 ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಹೋದರು. ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅವರನು್ನ (ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ) ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ ನಾಶಮಾಡಿ ನನ್ನ
ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು. 9 ಆದರೆ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ

ತರುತೆ್ತೕನೆಂಬ ವಾಗಾ್ದನದೊಡನೆ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 10 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಾಂಗವನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅಡವಿ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಿದೆನು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುತಾ್ತರೆ. 12 ಅವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳು ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಇರುವ
ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿತು್ತ. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದೂ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆನೆಂದೂ ಅವು ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.

13 “‘ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅವರು
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯವಾದವುಗಳೇ. ಒಬ್ಬನು ಆ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದರೆ ಅವನು ಬಾಳುವನು. ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ
ರೌದ್ರದ ತೀವ್ರತೆಯನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಲು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 14 ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ
ಅವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವಮಾನಪಡಿಸುವದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಅವರು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು. ಆ ದೇಶವು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿತು್ತ.
ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಬಹು ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ.

16 “‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಆ
ಹೊಲಸು ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಗೆಲಾ್ಲ
ಮಾಡಿದರು. 17 ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 18 ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನಾನು ಬುದಿ್ಧಹೇಳುತಾ್ತ, “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ನೀವಾಗಬೇಡಿರಿ.
ಅವರ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು
ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಡಿರಿ. 19

ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನಾನು
ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 20 ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿವಸಗಳು ಮಹತ್ವವಾದವುಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಕೆ್ಕ ಅವು ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು. ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇವುಗಳು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ.”

21 “‘ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವವರು ಜೀವಿಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತ್
ದಿವಸಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆನು. 22 ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ
ತಡೆದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರುವದನು್ನ ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗದವರು ನೋಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
23 ಆಗ ನಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಮಾತುಕೊಟೆ್ಟನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

24 “‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದರು. ಮತು್ತ ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. 25 ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆನು. 26 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನೆ್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ನಾನು
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ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.’ 27

ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡಿದರು. 28 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಎತ್ತರವಾದ
ಬೆಟ್ಟವನಾ್ನಗಲಿ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಮರವನಾ್ನಗಲಿ ಅವರು ಕಂಡಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು ಮತು್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 29

ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಎತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಯಾಕೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು. ಆ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ಇಂದಿಗೂ “ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ. ಈಗಲೂ ಆ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಅಲಿ್ಲವೆ.’”

30 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಸೂಳೆಯರ ಹಾಗೆ ವತಿರ್ಸಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪೂಜಿಸಿದ ಆ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
31 ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆ
ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ
ಆಹುತಿ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಹೊತಿ್ತನ ದಿನದ ತನಕವೂ ಆ ಹೊಲಸು
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾನು ಸಾ್ವಗತಿಸಬೇಕೋ? ನಾನು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ
ಸಲಹೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 32 ನಾವು ಮರದ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಾ್ತ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಇರೋಣ ಎಂದು
ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲರುವ ಈ
ಆಲೋಚನೆಯು ಎಂದಿಗೂ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.’”

33 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ರಾಜನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಲವಾದ
ಕೈಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ತೋಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು. 34 ಪರದೇಶಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊರತರುವೆನು. ನಾನು ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೈಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ
ತೋಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವೆನು. 35 ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಆದರೆ ಇದು
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವುದು ಮತು್ತ ನಾನು
ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 36 ನಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ
ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

37 “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ
ತಪು್ಪಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 38

ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ಪಾಪಮಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು
ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.”

39 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆನು್ನವವನು ಹೋಗಿ ಆರಾಧಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ
ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಮಾತನು್ನ ಕೇಳೇ ಕೇಳುವಿರಿ. ನನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದಲೂ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

40 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎತ್ತರವಾದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಜನರು ಬರಲೇಬೇಕು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಾಂಗವು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮ
ಫಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 41 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ
ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗುವೆನು. ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆತಂದಾಗ ಆಗುವದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವೆನು. ಆ ಎಲಾ್ಲ

ದೇಶಗಳವರು ಇದನು್ನ ನೋಡುವರು. 42 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 43

ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನಾಚಿಕೆಪಡುವಿರಿ. 44

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗಗಳೇ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು
ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ
ನಾನೇ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.” ಇದು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

45 ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 46 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಯೆಹೂದದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ
ನೆಗೆವ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನೆಗೆವ್ ಅಡವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು.
47 ನೆಗೆವ್ ಅಡವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಆಲೈಸು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನಾನು
ನಿನ್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸಿರು ಮರವನೂ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಣಗಿದ
ಮರವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ನಂದಿಸಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ತನಕವಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖವು ಅದರ ತಾಪವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. 48

ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟಿ್ಟದು್ದ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ನಂದಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.’”

49 ಆಗ ನಾನು (ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ್), “ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಗೂಢವಾದ
ಕಥೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಮತು್ತ ನನಗೆ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನ್

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಹೇಳು. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು.
3 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಹೀಗೆಂದಿದಾ್ದನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಅದರ ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವೆನು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 4 ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನೂ್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಡಿದುಹಾಕುವೆನು. ನನ್ನ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದ ತನಕ ಇರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು. 5 ಆಗ,
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ತನ್ನ
ಕಾಯರ್ಮಾಡದೆ ತಿರುಗಿ ಒರೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.’”

6 ದೇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಹೃದಯ
ಒಡೆದ ಮನುಷ್ಯನು ದುಃಖದಿಂದಿರುವಾಗ ಅಳುವ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಮಾಡು. ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಮಾಡು. 7 ಆಗ ಅವರು,
‘ನೀನು ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವದೇಕೆ?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು. ಆಗ
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ಭೀತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಾತೆರ್
ಬರುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಭಯದಿಂದ
ಕರಗಿಹೋಗಿರುತ್ತವೆ; ಕೈಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ
ಆತ್ಮವು ಕೃಶವಾಗುವುದು. ಮೊಣಗಂಟುಗಳು ನೀರಿನಂತಿರುವವು.’
ನೋಡಿ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯು ಬರುತ್ತಲಿದೆ. ಇವೆಲಾ್ಲ ನಡೆಯುವವು.”
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಖಡ್ಗವು ತಯಾರಿದೆ
8 ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 9

“ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“‘ನೋಡು, ಒಂದು ಖಡ್ಗ, ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗ,
ಆ ಖಡ್ಗವು ಉಜಿ್ಜ ಶುಭ್ರಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

10 ಕೊಲು್ಲವದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಖಡ್ಗವು ಹರಿತಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ನೀನು
ಓಡಿಹೋದೆ.

ಬೆತ್ತದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
11 ಖಡ್ಗವು ಉಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದು ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಖಡ್ಗವು ಹರಿತಮಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಉಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದನು್ನ ಈಗ ಕೊಲು್ಲವವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
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12 “‘ಬೊಬೆ್ಬಹಾಕು, ಕಿರುಚು, ಓ ನರಪುತ್ರನೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವವರಿಗೆ
ಯುದ್ಧವು ಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಖಡ್ಗವು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಬಡಿದು
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು. 13

ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೋಧನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ ನೀನು ಬೆತ್ತದ ಶಿಕ್ಷೆ
ಅನುಭವಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಹೌದು, ಖಡ್ಗವೇ? ’” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ. 14 ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಕೈತಟಿ್ಟ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು.
“ಖಡ್ಗವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಹಾಕಲ್ಪಡಲಿ,
ಹೌದು, ಮೂರು ಬಾರಿ!

ಈ ಖಡ್ಗವು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದೆ.
ಇದು ಮಹಾಹತೆ್ಯ ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಇದೆ.
ಈ ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ತೂರಿಹೋಗುವುದು.

15 ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಭಯದಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
ಬಹು ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪಿ್ಪ ಬೀಳುವರು.

ನಗರದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ
ಈ ಖಡ್ಗವು ಬಹು ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.

ಹೌದು, ಖಡ್ಗವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುವುದು.
ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದು ಹೊಳಪುಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

16 ಖಡ್ಗವೇ, ಹರಿತವಾಗು,
ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸು;
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸು,
ಎಡಭಾಗದಲಿ್ಲ ತುಂಡರಿಸು.

ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗು.

17 “ಆಗ ನಾನೂ ಚಪಾ್ಪಳೆ ಬಡಿದು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.”

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ದಂಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು
18 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು: 19 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಖಡ್ಗವು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬರಲು ಎರಡು ಮಾಗರ್ಗಳ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ರಚಿಸು.
ಅವರೆಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ (ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ)
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸೆ್ತಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆ
ಕಂಬವನು್ನ ಚಿತಿ್ರಸು. 20 ಯಾವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವು ಬರುವದೋ
ಆ ದಾರಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸು. ಒಂದು ರಸೆ್ತಯು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ನಗರವಾದ ರಬಾ್ಬಗೆ ಹೋಗುವದು. ಇನೊ್ನಂದು ಮಾಗರ್ವು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದು. 21 ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ,
ರಸೆ್ತಯು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ರಾಜನು ಶಕುನವನು್ನ ಕೇಳಲು ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಕೆಲವು
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳನು್ನ
ಚದರಿಸಿ, ತನ್ನ ವಂಶದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು,
ಮತು್ತ ತಾನು ಕೊಂದ ಪಾ್ರಣಿಯ ಕಾಳಿಜವನು್ನ ನೋಡಿದನು.

22 “ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಮಂತ್ರಶಕಿ್ತಯ ವಸು್ತ ಅವನ
ಬಲಗೈಗೆ ಬರುವುದು. ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಭಿತಿ್ತಭೇದಕ
ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ತರುವನು. ಅವನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ರಣರಂಗದ ಆಭರ್ಟ
ಮಾಡುವರು. ಆಮೇಲೆ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬ ಕಟು್ಟವರು.
ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ತನಕ ಮಣಿ್ಣನ ರಸೆ್ತ ಮಾಡುವರು. ಮರದಿಂದ
ಮಾಡಿದ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ನಗರಕೆ್ಕ ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವರು. 23 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳ ಗುರುತು
ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. ಆಗ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಶತು್ರವಶವಾಗುವರು.”

24 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನೀನು
ಅನೇಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ನೀನು ದೋಷಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ವೈರಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವನು. 25 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನೀನು
ಸಾಯುವಿ. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಬಂದಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು
ಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.”

26 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ
ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ತೆಗೆ! ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆ! ಈಗ ಇರುವಂತೆಯೇ
ಸಂಗತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು.
ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಾಗಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ
ನಾಯಕರುಗಳಾಗುವರು. 27 ನಾನು ಆ ನಗರವನು್ನ

ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವೆನು ಆದರೆ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ರಾಜನಾಗುವ ತನಕ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು
ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅವನಿಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು.”

ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆ
28 ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಜನರ

ಕೂಡ ಮಾತನಾಡು. ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಅವರ ದೂಷಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“‘ನೋಡು, ಒಂದು ಖಡ್ಗ.
ಆ ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹರಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಡ್ಗವು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಲೆಂದು ಅದನು್ನ ನಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

29 “‘ಓ ಖಡ್ಗವೇ, ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನು್ನ
ಕಾಣುವರು.
ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಣಿಯು ದಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತದೆ.
ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳಗಳ ಕಂತೆ.

ಓ ಖಡ್ಗವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೇಗನೇ ಅವರು ಹೆಣಗಳಾಗಿ ಬೀಳುವರು.

ಅವರ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಅವರ ಅಂತ್ಯದಂಡನೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಬಾಬಿಲೋನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆ
30 “‘ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕು. ನೀನು

ಎಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದಯೋ, ಎಲಿ್ಲ ನೀನು ಜನ್ಮತಾಳಿದೆಯೋ ಅಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 31 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ
ಸುರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ರೌದ್ರವು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸುಡುವದು.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂ್ರರ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಅವರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರು. 32 ನೀನು ಬೆಂಕಿಗೆ
ಸೌದೆಯಂತೆ ಇರುವಿ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಆಳಕೆ್ಕ
ಹರಿಯುವದು. ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪು
ಮಾಡರು. ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.’”

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಮಾತುಗಳು

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಹಂತಕರ
ನಗರಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆಯಾ? ಆಕೆಯ ಭಯಂಕರ

ದುಷ್ಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸು. 3 ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳಿವು. ಈ ನಗರವು
ಕೊಲೆಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ದಿನವು
ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ
ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.

4 “‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವು ಅನೇಕರನು್ನ
ಕೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೋಷಿಗಳು. ನೀವು ಹೊಲಸು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಶುದ್ಧರು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವು
ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗೇಲಿಮಾಡುವರು. ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವವು.
5 ದೂರ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನೀನು ಕೆಡಿಸಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ಗದ್ದಲದಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿರುವೆ.

6 “‘ಇಗೋ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇತರರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಇದಾ್ದರೆ. 7 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತವರನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ವಿಧೆವೆಯರಿಗೂ ಅನಾಥರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವರು. 8 ನೀವು ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿರುವಿರಿ. ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ
ವಿಶೇಷ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 9

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದ
ಹಬಿ್ಬಸುತಾ್ತರೆ. ಆ ನಿರಪರಾಧಿ ಜನರನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

“‘ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 10 ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಮೇಲೆ ಅತಾ್ಯಚಾರ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ಮುಟಾ್ಟಗಿ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಮೇಲೂ
ಅವರು ಅತಾ್ಯಚಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 11 ಇಂತಹ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಅಶುದ್ಧಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
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ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳು, ತನ್ನ ತಂಗಿಯನೆ್ನೕ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಕೆಡಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. 12 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊಲೆ
ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಸಾಲಕೊಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ
ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವನನೆ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನನ್ನನು್ನ ನೀವು
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ.’” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

13 ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “‘ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಕೈಯನು್ನ
ಬಡಿದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ನೀವು ಮೋಸ
ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ, ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 14 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನೀವು
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾಗುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಲವಿರುವದೋ? ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವೆನು. 15 ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಹುದೇಶಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 16

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೀತಿರ್ಯು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಆಗ ನಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.’”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಹೊಲಸು
17 ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು:

18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಾಮ್ರದಂತೆ, ತವರದಂತೆ,
ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಮತು್ತ ಸೀಸದಂತೆ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕರಗಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದಾಗ ಉಳಿಯುವ ಕಂದುಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ.
19 ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ‘ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಲೋಹವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 20 ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆಳಿ್ಳ,
ತಾಮ್ರ, ಸೀಸ, ತವರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವರು.
ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನದಿ ಶಾಖ ಹೆಚು್ಚ ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಲೋಹಗಳು
ಕರಗಲು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಕರಗಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ರೌದ್ರವೇ ಆ ಬೆಂಕಿ. 21

ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವೆನು. ನನ್ನ ರೌದ್ರವೆಂಬ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಊದಿ ಶಾಖ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ಕರಗಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವಿರಿ. 22 ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕರಗಿಹೋಗುವಂತೆಯೇ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.’”

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಮಾತುಗಳು
23 ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು, 24

“ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೇಳು. ಮಳೆಯನೆ್ನೕ
ಪಡೆದಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಆಕೆ ಇದಾ್ದಳೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ನನ್ನ
ಕೋಪದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. 25

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಂದ
ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಅನೇಕ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ವಿಧವೆಯರಾಗಲು ಅವರೇ ಕಾರಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

26 “ಯಾಜಕರು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿರುತಾ್ತರೆ;
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ; ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಯಾವುದು ಶುದ್ಧ, ಯಾವುದು
ಅಶುದ್ಧ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಮಾನ್ಯ
ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುತಾ್ತರೆ.

27 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಯಕರು ತಾನು ಹಿಡಿದ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ತಿನು್ನವ ತೋಳಕೆ್ಕ ಸಮಾನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಧನಿಕರಾಗುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವರು.

28 “ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಡುತಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡದೆ ಅದರ
ರಂಧ್ರಗಳನು್ನ ಗಾರೆಯಿಂದ ಮುಚು್ಚವ ಕೆಲಸಗಾರರಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಸುಳು್ಳದಶರ್ನಗಳನೆ್ನ ನೋಡುತಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಶಕುನದ
ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೆಲ್ಲ ಸುಳಾ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು, ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಕೂಡ
ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

29 “ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮೋಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ದರೋಡೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ತಾವು ಧನಿಕರಾಗುವದಕೆ್ಕ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾದ
ಭಿಕ್ಷೆಗಾರರನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ
ಮೋಸಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವರು.

30 “ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ದೇಶವು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಗೋಡೆಯು
ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ನಾನು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 31

ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರ
ದುಷ್ಟತನಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅವರೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಜವಾಬಾ್ದರರು.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಸಮಾಯರ್ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ಇಬ್ಬರು

ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. 3 ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಎಳೆ
ಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಸೂಳೆಯರಾದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ
ಮೊಲೆತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅವರ ಎಳೆಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಬಿಟ್ಟರು. 4 ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಒಹೊಲ. ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು
ಒಹೊಲೀಬ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದರು. ಅವರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರು. ಒಹೊಲ ಎಂದರೆ
ಸಮಾಯರ್; ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬ ಎಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್.

5 “ಒಹೊಲಳು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾದಳು. ಆಕೆ ಸೂಳೆಯಂತೆ
ಜೀವಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಆಕೆ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. 6 ನೀಲಿ
ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ಧ ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿದಳು. ಅವರೆಲಾ್ಲ
ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸುಂದರವಾದ ಯುವಕರು. ಅವರೆಲಾ್ಲ
ನಾಯಕರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. 7 ಒಹೊಲಳು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಮಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶೂ್ಶರರ
ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಜೊತೆಯಲೂ್ಲ ಮಲಗಬೇಕಿತು್ತ. ಅವರ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
ಹೊಲಸಾದಳು. 8 ಇದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ
ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಇನೂ್ನ
ಎಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಈಜಿಪ್್ಟ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ
ಮಾಡಿತು್ತ. ಅವಳ ಎಳೆ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಹಿಸುಕಿದವರಲಿ್ಲ
ಮೊದಲನೆಯವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೇ. ಈಜಿಪ್್ಟ ತನ್ನ ಅನೈತಿಕ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. 9 ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರಿಗೆ
ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಕೆಗೆ ಅಶೂ್ಶರದವರು
ಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟನು. 10

ಅವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಖಡ್ಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಆಕೆಯನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಈಗಲೂ
ಆಕೆಯ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

11 “ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯಾದ ಒಹೊಲೀಬಳು ಆಕೆಗಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೋಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಒಹೊಲೀಬಳು ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದಳು. ಆಕೆ ಒಹೊಲಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು. 12 ಆಕೆಗೆ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ನಾಯಕರುಗಳೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆಗೆ ನೀಲ
ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕುದುರೆಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರೆಲಾ್ಲ ಮನೋಹರವಾದ ಯುವಕರು. 13 ಆಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ
ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಬ್ಬರೂ (ನಾಶನದ) ಒಂದೇ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

14 “ಒಹೊಲೀಬಳು ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿದಳು. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಗಂಡಸರ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಆಕೆ ನೋಡಿದಳು. ಅವು ಕೆಂಪು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಕಸಿ್ದೕಯ ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರಗಳು. 15 ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಬಿಗಿದು, ಉದ್ದ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದವರಾಗಿದ್ದರು. 16 ಒಹೊಲೀಬಳು ಅವರನು್ನ
ಕಂಡಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟು್ಟ ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 17 ಆಗ ಆ
ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ಬಂದು ಆಕೆಯ ರತಿಮಂಚವನೆ್ನರೀ ಆಕೆಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದರು. ಆಕೆಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸಿ ಮಲಿನವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಅವರು ಅಸಹ್ಯವೆನಿಸಿತು.

18 “ತಾನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನನು್ನ
ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಒಹೊಲೀಬಳು ಮಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ನಗ್ನ
ಶರೀರವನು್ನ ತೋರಿಸಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಹೇಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾದಳೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕೆಯೂ ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಳು.
ನನಗೆ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅನುರಾಗ ಹೇಗೆ
ತೊಲಗಿಹೋಯಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಅನುರಾಗವೂ
ತೊಲಗಿಹೋಯಿತು. 19 ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಒಹೊಲೀಬಳು ನನಗೆ
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ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾದಳು. ಆಕೆಯು ಯುವತಿಯಾಗಿದಾ್ದಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. 20 ಕತೆ್ತಗಳ ಲಿಂಗಗಳಂತಿದ್ದ ಲೈಂಗಿಕ
ಲಿಂಗಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯ
ವೀಯರ್ದಂತೆ ಹರಿಯುವ ಅವರ ವೀಯರ್ವನು್ನ ಆಕೆ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡಳು.

21 “ಒಹೊಲೀಬಳೇ, ನಿನ್ನ ಯೌವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅನುಭೋಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕನಸು ಕಾಣುತಿ್ತ, ನಿನ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಪಿ್ರಯತಮರು
ನಿನ್ನ ಸ್ತನದ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ ಎಳೆ ಸ್ತನಗಳನು್ನ
ಹಿಸುಕಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಓಹೊಲೀಬಳೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿನಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವರು. 23

ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಕಸಿ್ದೕಯ ಪುರುಷರನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಪೆಕೋದ್, ಷೋಯ ಮತು್ತ ಕೋಯ ಇಲಿ್ಲಂದಲೂ,
ಅಶೂ್ಶರದ ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಯ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ನಾಯಕರನೂ್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಸುಂದರವಾದ ಯುವಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಧರು
ಮತು್ತ ಅಶ್ವರೂಢರು ಆಗಿರುವರು. 24 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸರೂಢರಾಗಿಯೂ ಅಂತರಾಷಿ್ಟ್ರೕಯ ಸೈನ್ಯವಾಗಿ
ಬರುವರು. ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್, ಗುರಾಣಿ, ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣಗಳಿರುವವು.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವರು. ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿ್ದೕ
ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವರು. 25 ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಈಷೆರ್ಯ
ಕೋಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮೂಗುಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುವರು. ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವರು.
ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವರು. 26 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬಟೆ್ಟ, ಆಭರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವರು. 27

ಬಳಿಕ, ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆರಂಭವಾದ ನಿನ್ನ ನೀಚತನಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಅನೈತಿಕ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ತಡೆಹಾಕುವೆನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅವರ
ಕಡೆಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’”

28 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
“ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ನೀನು
ಜಿಗುಪೆ್ಸಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. 29 ಆಗ ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವರು. ನೀನು
ದುಡಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆಮಾಡಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಜನರು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನೋಡುವರು. ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು. ನಿನ್ನ ನೀಚತನವೂ ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವೂ 30 ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದವು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಕೊಳಕು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. 31 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಆಕೆಯಂತೆ ಜೀವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ದಂಡನೆಯ
ಲೋಟವನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. 32 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ.
ಆ ಲೋಟವು ಆಳವಾಗಿಯೂ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ ಪೂತಿರ್

ತುಂಬಿದೆ (ಶಿಕ್ಷೆ).
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡುವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು.

33 ನೀನು ಅಮಲೇರಿದವಳ ಹಾಗೆ ತೂರಾಡುವೆ.
ನೀನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗುವೆ.

ಆ ಲೋಟವು ನಾಶನದ ಮತು್ತ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಲೋಟ.
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕುಡಿದ ಪಾತೆ್ರಯಂತಿರುವದು.

34 ನೀನು ಆ ಲೋಟದಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ.
ಕಡೆಯ ತೊಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ನೀನು ಕುಡಿಯುವೆ.

ನೀನು ಆ ಲೋಟವನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಬಗಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

ಒಡೆಯನೂ ಯೆಹೋವನೂ ಆದ ನಾನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವುದು.
35 “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

‘ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದ ಸೂಳೆಯಂತೆ
ಜೀವಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೀಚ ನಡತೆಗಾಗಿ ನೀನು
ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.’”

ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್
36 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,

“ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳನು್ನ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಿಯೋ? ಆಗ ನೀನು, ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವ
ಅವರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 37 ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಸೂಳೆಯಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲು
ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಟಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ
ಹೊಲಸು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರು. 38 ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯವನೂ್ನ ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರವಾದ ವಿಶೇಷ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿವಸಗಳನೂ್ನ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋದರು. 39 ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು.

40 “ಅವರು ದೂರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಪುರುಷರನು್ನ ಕರಿಸಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು
ಬಂದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚ, ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 41 ನೀನು
ಅಮೋಘವಾದ ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮೇಜಿತು್ತ. ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಧೂಪ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

42 “ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯುಳ್ಳ ಗುಂಪಿನ ಆನಂದಪೂಣರ್ವಾದ ಗದ್ದಲವು
ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇತು್ತ. ಔತಣಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಬಂದರು.
ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ
ಅಮಲೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವರು ಬಳೆಗಳನು್ನ, ಸುಂದರವಾದ
ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆಗ ನಾನು ಅನೈತಿಕ
ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಬತಿ್ತಹೋದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗೆ್ಗ, (ನನೊ್ನಳಗೆ)
‘ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಮಾಡುವರೇ?’
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. 44 ಆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆಯೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಹೌದು ಒಹೊಲ
ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬ ಎಂಬ ಕಾಮುಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಹೋದರು.

45 “ನೀತಿವಂತರು ಅವರನು್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮತು್ತ ಕೊಲೆ
ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ,
ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಆಚರಣೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ರಕ್ತವು ಅವರ ಕೈಗಳ ಮೇಲಿದೆ.”

46 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಒಹೊಲ ಮತು್ತ
ಒಹೊಲೀಬರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ. ಆ ಜನರು ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಗೇಲಿ
ಮಾಡುವರು. 47 ಆ ಬಳಿಕ ಜನರ ಗುಂಪು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡುವರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು ಅವರ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವರು. 48 ಈ ರೀತಿ, ನಾನು ಅವರ
ಅವಮಾನಕರವಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು.
ಬೇರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಇಂಥಾ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು
ಎಚ್ಚರಿಸುವರು. 49 ನಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವರು. ನೀನು ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜೆಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿ. ಆಗ ನಾನೇ ಒಡೆಯನೂ
ಯೆಹೋವನೂ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿಯುವಿ.”

ಮಡಕೆ ಮತು್ತ ಮಾಂಸ

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂತು. ಇದು ಸೆರೆಹೋದ (ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು
ಸೆರೆಯಾದ) ಒಂಭತ್ತನೇ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ

ಹತ್ತನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಆಯಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2

“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈವತಿ್ತನ ದಿವಸವನೂ್ನ ಸಂದೇಶವನೂ್ನ ಬರೆ: ‘ಈ
ದಿವಸ ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿತು.’ 3 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ವಿಧೇಯರಾಗದ ಆ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ
ತಿಳಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“‘ಹಂಡೆಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊಯಿ್ಯ.

4 ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಹಾಕು.
ತೊಡೆ, ಭುಜ, ಮಾಂಸದ ಒಳೆ್ಳಯ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಹಾಕು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ ಹಾಕು.
5 ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಶುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.

ಹಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸೌದೆಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸು.

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 23:20 574 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 24:5



25

ಮಾಂಸ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಬೇಯಿಸು.
ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ಸಹ ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು.’

6 “‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
ಕೊಲೆಗಾರರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆಪತು್ತ ಬರುವುದು.
ಕೊಲೆಗಾರರ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇಡಾಗುವದು.

ಜೆರುಸಲೇಮು ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದ ಹಂಡೆಯಂತಿದೆ.
ಆ ಕಿಲುಬಿನ ಕಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಹಂಡೆಯು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರೊಳಗಿರುವ

ಮಾಂಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು.
ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀನಾಗಲಿ ಯಾಜಕರಾಗಲಿ ತಿನ್ನಕೂಡದು.

7 ಜೆರುಸಲೇಮು ಕಿಲುಬು ಹಿಡಿದ ಹಂಡೆಯಂತಿದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಇನೂ್ನ ಇವೆ.

ಆಕೆಯು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯದೆ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅದಕೆ್ಕ ಮಣ್ಣನೂ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.

8 ಆಕೆಯು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಬರಿದಾದ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡದಂತೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆನು.

ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಕೊಂದದ್ದಕೆ್ಕ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನು.

9 “‘ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
ಕೊಲೆಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ನಗರಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವದು.
ನಾನು ಸೌದೆಯ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವೆನು.

10 ಹಂಡೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೌದೆಯನು್ನ ಇಡು.
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚು್ಚ.

ಮಾಂಸವು ಬೇಯುವತನಕ ಬೇಯಿಸು.
ಮೂಳೆಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಲಿ.

11 ಬರಿದಾದ ಹಂಡೆಯು ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲಿದು್ದ,
ಕಾದು ಅದರ ತಾಮ್ರವು ಕೆಂಪಾಗಲಿ.

ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಕಲೆಗಳು ಕರಗಿಹೋಗಲಿ.
ಮತು್ತ ಅದರ ಕಿಲುಬು ಸುಟು್ಟಹೋಗಲಿ.

12 “‘ತನ್ನ ಕಿಲುಬುಗಳ ಕಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯಲು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು.

ಆದರೆ ಆ ಕಿಲುಬು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಕಿಯು ಮಾತ್ರ ಕಿಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.

13 “‘ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗಿರುವ ಕೋಪ ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವ ತನಕ
ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಶುದ್ಧಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ತೊಳೆದು ಕಲೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ.
ಆದರೆ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಕೋಪವು ತಣ್ಣಗಾಗುವ ತನಕ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
14 “‘ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಬರುವದು ಎಂದು

ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು
ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನಾನು
ಮಾಪರ್ಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.’ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮರಣ
15 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 16 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ. ಆದರೆ ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದು
ಬಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಫಕ್ಕನೆ ತೀರಿಹೋಗುವಳು. ಆದರೆ
ನೀನು ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಬಾರದು. ನೀನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ರೋಧಿಸಬಾರದು. ಅಳಬೇಡ ಅಥವಾ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಬೇಡ. 17

ಮೌನವಾಗಿ ನರಳಾಡು. ನಿನ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ರೋಧಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೋ. ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೋ. ಕಾಲಿಗೆ ಕೆರವನು್ನ
ಮೆಟಿ್ಟಕೋ, ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಮೀಸೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಮರಣದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡದಿರು.”

18 ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾನು ಮರುದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಮರುದಿವಸ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು. 19 ಆಗ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ, “ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕ? ಇದರಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

20 ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದೆನು: “ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ
ನನಗೆ ಬಂತು. 21 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳು: ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಇಗೋ,
ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ಶಕಿ್ತ
ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳ. ನೀವು ಆ ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ
ಆನಂದಿಸುತಿ್ತೕರಿ; ಅದನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು

ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು. ನೀವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವರು. 22 ನಾನು ನನ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ
ತೋರಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಸೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರಾದರೂ ಸತಾ್ತಗ, ಗೋಳಾಡುವವರು ತಿನು್ನವ ಆಹಾರವನು್ನ
ನೀವು ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. 23 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಕೆರವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಳುವದೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೃಶರಾಗುವಿರಿ. ನೀವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದುಃಖದ ಶಬ್ದಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಿರಿ. 24

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮಾಡಿದ
ಹಾಗೆ ನೀವೂ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ.
ನಾನು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.’”

25 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ಆಲಯವನು್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳವು
ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಲು ಅವರು
ಆತುರಪಡುವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆ ದಿನದಂದು,
ಪಾರಾದವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾಶನದ ಕುರಿತಾದ ಕೆಟ್ಟ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಆ
ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗುವುದು. ನೀನು ಆಮೇಲೆ
ಎಂದಿಗೂ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗುವೆ. ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.”

ಅಮೊ್ಮೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆ

ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ
ಬಂದವು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ,
ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಪ್ರವಾದಿಸು. 3 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವು ಅಪವಿತ್ರಗೊಂಡಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವು
ನಾಶವಾದಾಗಲೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗಲೂ
ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಿ. 4 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂವರ್ದ
ಜನರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಪಾಳೆಯ ಮಾಡುವದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.

5 “‘ನಾನು ರಬಾ್ಬ ನಗರವನು್ನ ಒಂಟೆಗಳು ಮೇಯುವ
ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿಯೂ, ಅಮೊ್ಮೕನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವದು. 6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಾಶವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರಿ. ನೀವು
ಚಪಾ್ಪಳೆತಟಿ್ಟ ಕಾಲಿನಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಬಡಿದಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಗಾಡಿದಿರಿ. 7 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಸಿ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು. ದೇಶಗಳೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ
ಅಳಿಸಿಹಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.’”

ಮೋವಾಬ್ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆ
8 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಮೋವಾಬ್

ಮತು್ತ ಸೇಯೀರ್, ‘ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗದವರು ಇತರ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರಂತಿದಾ್ದರೆ.’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 9 ಮೋವಾಬಿನ
ಗಡಿಯನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇತ್ಯೆಷೀಮೋತ್,
ಬಾಳ್ಮೆಯೋನ್, ಕಿಯಾರ್ಥಯಿಮ್, ಅದರ ವೈಭವಯುತವಾದ
ಸರಹದಿ್ದನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 10

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಜನರು ಮೋವಾಬನೂ್ನ ಅಮೊ್ಮೕನನೂ್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ಜನರು
ಮೋವಾಬಿನವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. 11 ಹೀಗೆ ನಾನು
ಮೋವಾಬನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.”

ಎದೋಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು
12 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:

“ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರವಾದ ಸೇಡನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಸೇಡು
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಎದೋಮ್ಯರು ಮಹಾಪರಾಧ
ಮಾಡಿದ ದೋಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.” 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
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ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಎದೋಮನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಎದೋಮಿನ ಜನರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ತೇಮಾನಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆದಾನ್ತನಕ ಆ
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಎದೋಮ್ಯರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವರು. 14 ನಾನು ನನ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಎದೋಮಿನ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವರು. ಆಗ ಎದೋಮ್ಯರು ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು
15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,

“ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆವೇಶದಿಂದ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೀಘರ್ಕಾಲದ ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ನಾಶನವು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.” 16

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು, ಹೌದು, ಕೆರೇತದ ಆ ಜನರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಉಳಿದ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 17 ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನನ್ನ ಕೋಪವು ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ
ಕಲಿಸುವದು. ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ತೂರಿನ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಕರವಾದ ವಾತೆರ್

ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ತಿಂಗಳ
ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ,

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಬಗೆ್ಗ ತೂರ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದೆ. ‘ಜನರನು್ನ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವ ನಗರದಾ್ವರವು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ದಾ್ವರವೇ
ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ನಗರವು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ.”

3 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ತೂರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮು್ಯಯಿತೀರಿಸುವೆನು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬರುವರು.”

4 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರು ತೂರಿನ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಎಳೆದು ಹಾಕುವರು.
ನಾನು ಅದರ ಫಲವತಾ್ತದ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೆರೆದುಹಾಕಿ, ಅದನು್ನ
ಬರಿದಾದ ಬಂಡೆಯನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. 5 ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಒಣಗಿಸುವ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಇದು
ನನ್ನ ನುಡಿ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
“ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಮಾಡುವಂತೆ ತೂರ್ ಇದೆ. 6 ಆಕೆಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು (ಚಿಕ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳು) ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ನಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ತಿಳಿಯುವರು.”

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವನು
7 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಉತ್ತರ

ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವನು್ನ ನಾನು ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವನೇ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು. ಅವನು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಕುದುರೆ ಸವಾರರು,
ರಥಗಳು, ಕಾಲ್ಬಲವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವನು. ಅವನ ಸೈನಿಕರೆಲಾ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು. 8

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ (ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ)
ಕೊಲು್ಲವನು. ಅವನು ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವನು. ನಿನ್ನ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ಮಾಗರ್
ಮಾಡುವನು. ಕೋಟೆಗೋಡೆಯ ತನಕ ರಸೆ್ತಯನು್ನ
ತಯಾರಿಸುವನು. 9 ಅವನು ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿನ್ನ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು. ಗುದ್ದಲಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕುವನು. 10 ಅವನ ಕುದುರೆಗಳ
ಗೊರಸುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಧೂಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು.
ಅವರ ರಾಹುತರ, ಚಕ್ಕಡಿಗಳ, ರಥಗಳ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳು
ನಡುಗುವವು. ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಅವರು
ನಗರದೊಳಗೆ ನುಗು್ಗವರು. 11 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನು ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವನು.
ನಿನ್ನ ರಸೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕುದುರೆಯ ಗೊರಸು
ಶಬ್ದವೇರಿಸುವದು. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು. ನಿನ್ನ
ನಗರದಲಿ್ಲನ ಉನ್ನತಸ್ತಂಭಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವವು, 12

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವದು. ನೀನು ಮಾರಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವರು
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಅಂದವಾದ ನಿನ್ನ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಮರದಿಂದ ಮತು್ತ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಸದಂತೆ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯುವರು. 13 ನಿನ್ನ ಸಂತಸದ ಹಾಡುಗಳನು್ನ ನಾನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿ ಸ್ವರವನು್ನ ಜನರು ಇನೆ್ನಂದೂ ಕೇಳರು.
14 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬರಿದಾದ ಬಂಡೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹರಡುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೀನು
ಮಾಪರ್ಡುವೆ. ನೀನು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ತೂರ್ ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಅಳುವರು
15 ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಭೂಮದ್ಯ ಸಮುದ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದವರು ನೀನು
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ನಡುಗುವರು. ಅದು ನಿನ್ನ ಜನರು
ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾಯುವಾಗ ಆಗುವದು. 16 ಆಗ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ
ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತಮ್ಮ
ಶೋಕವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ
ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಭಯದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಭಯದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನೀನು ಎಷು್ಟ
ಬೇಗನೇ ನಾಶವಾದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ದಂಗುಬಡಿದಂತಾಗುವರು. 17

ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವರು:
“‘ತೂರ್, ನೀನು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಗರವಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲು ಜನರು ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ಬಂದರು.

ನೀನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆ್ದ,
ಆದರೆ ನೀನೀಗ ಹೋಗಿಬಿಟೆ್ಟ.

ದಿ್ವೕಪವಾಗಿರುವ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನೀವು
ಭಯಗೊಳಿಸಿದಿರಿ.

18 ನೀನು ಬಿದ್ದ ದಿವಸ
ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳೆಲಾ್ಲ ನಡುಗುವವು.

ನೀನು ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಸಾಹತುಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದೕ.
ನೀನು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು.’”
19 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ತೂರ್, ನಾನು

ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ಬರಿದಾದ ನಗರವಾಗಿರುವೆ.
ಯಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವು
ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆ ಮಹಾಸಾಗರವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವದು. 20 ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ, ಸತ್ತವರು ಹೋಗುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಬೇರೆ ಹಳೇ ನಗರಗಳಂತೆ ನಾನು
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಇರುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆಗ
ಯಾರೂ ವಾಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವವರ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ. 21 ನಿನಗಾದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆ
ಜನರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು. ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಆಯಿತು. ಜನರು
ನಿನಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.” ಇವು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತು.

ತೂರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ

ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ
ವಿಷಯವಾದ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡು. 3 ಅದರ ಬಗೆ್ಗ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳು:
“‘ತೂರೇ, ನೀನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲು.
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀನು ವಾ್ಯಪಾರಿ.
ಕರಾವಳಿಯ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವೆ.’

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ತೂರೇ, ನೀನು ಅತಿ ಸುಂದರಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆ.
ನೀನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರಳೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆ.

4 ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರವು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇರೆಯಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಅಂದವಾಗಿಯೇ ಕಟಿ್ಟದರು.
ನಿನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುವ ಹಡಗುಗಳಂತೆ ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿರುವೆ.

5 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಸೆನೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ
ತುರಾಯಿ ಮರಗಳನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ಮರವನು್ನ
ಹಾಯಿ ಮರವನಾ್ನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

6 ಬಾಷಾನಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರಗಳಿಂದ
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ಹುಟು್ಟಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನ ಮೇಲಾ್ಮಳಿಗೆಯನು್ನ ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿ್ವೕಪದ ತಿಲಕದ ಮರಗಳಿಂದ

ಮಾಡಿದರು.
ಅದನು್ನ ದಂತಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದರು.

7 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣದ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ನಿನ್ನ ಹಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.
ಆ ಹಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಧ್ವಜವಾಯಿತು.

ನಿನ್ನ ಮೇಲಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯು ನೀಲ ಮತು್ತ ಧೂಮ್ರ
ವಣರ್ದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಅವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
8 ಚೀದೋನ್ ಮತು್ತ ಅವಾರ್ದಿನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ

ಹುಟು್ಟಹಾಕುವವರಾಗಿದ್ದರು.
ತೂರೇ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಡಗುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು.

9 ಗೆಬಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ
ನಿನ್ನ ಹಡಗುಗಳ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಾಗರದ ಹಡಗುಗಳೂ ಅದರ ನಾವಿಕರೂ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದರು.
10 “‘ಪಶಿರ್ಯ, ಲೂದ್ ಮತು್ತ ಪೂಟ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನ

ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ಅವರು ಯುದ್ಧವೀರರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗುರಾಣಿ ಮತು್ತ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣಗಳನು್ನ ತೂಗು
ಹಾಕಿದರು. ನಿನ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಘನತೆಯನು್ನ ಅವರು ತಂದರು. 11

ಅವಾರ್ದ್ ಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯಾದ ಜನರು ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕಾವಲಿಗಿರುವರು. ಗಮಾ್ಮದಿನಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ನಿನ್ನ
ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲರುವರು. ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಪರಿಪೂಣರ್ ಮಾಡಿದರು.

12 “‘ತಾಷೀರ್ಷ್ ನಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತು್ತ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ ಮತು್ತ ಸೀಸ ಲೋಹಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 13 ಗಿ್ರೕಸ್,
ತುಕಿರ್ ಮತು್ತ ಕಪು್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ
ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಗುಲಾಮರನೂ್ನ ತಾಮ್ರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 14 ತೋಗಮರ್ ದೇಶದ
ಜನರು ನೀನು ಮಾರುವ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆ, ಯುದ್ಧದ
ಕುದುರೆಗಳು, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಬದಲಿಕೊಟ್ಟರು. 15 ರೋಧೆ
ದಿ್ವೕಪದ ಜನರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. ನೀನು ಅನೇಕ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದಿ. ಜನರು ದಂತವನೂ್ನ ಬೀಟೆ
ಮರಗಳನೂ್ನ ತಂದು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. 16

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅರಾಮ್
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಇಂದ್ರನೀಲ, ಧೂಮ್ರ
ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ, ನಯವಾದ ಬಟೆ್ಟ, ಹವಳ, ಕೆಂಪು
ಹರಳು ಇತಾ್ಯದಿಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

17 “‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಗೋಧಿ, ಆಲೀವ್,
ಅಂಜೂರ, ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಮುಲಾಮುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 18

ದಮಸ್ಕವೂ ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿರಾಕಿಯಾಗಿತು್ತ. ನೀನು
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೆಲೊ್ಬೕನಿನ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಆ ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಿದರು.
19 ಅಲ್ಲದೆ ಊಜಾಲಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ಉಕ್ಕನು್ನ, ದಾಲಿ್ಚನಿ್ನ ಮತು್ತ
ಕಬ್ಬನು್ನ ಆ ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. 20 ದೆದಾನಿನ
ನಿನ್ನ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು. ಅವರು ಸವಾರಿ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಜೇನನೂ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 21 ಅರಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಕೇದಾರಿನವರು
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ವಾ್ಯಪಾರ
ಮಾಡಿದರು. 22 ಶೆಬ ಮತು್ತ ರಗ್ಮದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಂಬಾರ ಜೀನಸು, ರತ್ನಗಳು
ಮತು್ತ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಬದಲಿಕೊಟ್ಟರು. 23 ಮತು್ತ ಹಾರಾನ್ಕನೆ್ನ,
ಎದೆನ್, ಶೆಬದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು, ಅಶೂ್ಶರ್ ಮತು್ತ ಕಿಲ್ಮದ್
ಊರಿನವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. 24 ಅವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಟೆ್ಟಗಳು, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ
ಜಮಖಾನೆಗಳು, ಹುರಿದ ಹಗ್ಗಗಳು, ದೇವದಾರು ಮರಗಳಿಂದ
ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳು ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ನಡಿಸಿದರು. 25

ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು ನೀನು ಮಾರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯ್ದವು.
“‘ತೂರೇ, ನೀನು ಆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಹಡಗುಗಳಂತಿರುವೆ.
ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವಳಾಗಿದಿ್ದೕ.
26 ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಟು್ಟಹಾಕುವವರು ಸಮುದ್ರದ ಬಹುದೂರ ನಿನ್ನನು್ನ

ನಡಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಬಲವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ

ಮುರಿಯುವದು.
27 ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವು, ನಿನ್ನ ದಿನಸುಗಳು,

ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು, ನಿನ್ನ ನಾವಿಕರು, ನಿನ್ನ ಅಂಬಿಗರು, ನಿನ್ನ
ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವವರು,
ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ವಗರ್ದವರು
ನಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವರು.

28 “‘ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಬಹುದೂರ ಕಳುಹಿಸುವೆ.
ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿನ್ನ ಹಡಗಿನ ನಾವಿಕನ ಕೂಗಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ

ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವವು.
29 ಹಡಗಿನ ಎಲಾ್ಲ ನಾವಿಕರು ನೀರಿಗೆ
ಧುಮುಕಿ ಈಜುತಾ್ತ ದಡ ಸೇರುವರು.

30 ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ಅಳುವರು;
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು ಬೂದಿರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ

ಹೊರಳಾಡುವರು.
31 ನಿನಗಾಗಿ ಶೋಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸುವರು.
ಶೋಕದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವರು.

ತಮ್ಮ ಪಿ್ರಯರು ಸತಾ್ತಗ ಅಳುವಂತೆ ನಿನಗಾಗಿ ಅಳುವರು.
32 “‘ಅಳುತಾ್ತ ನಿನಗೆ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವರು:

“‘ತೂರಿನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ತೂರ್ ಹಾಳಾಗಿಹೋಯಿತು, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ನಾಶವಾಯಿತು.
33 ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಹೋದರು;
ನೀನು ಅನೇಕರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿದಿ.
ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ ನೀನು ಮಾರಿದ ಸರಕುಗಳಿಂದಲೂ
ನೀನು ಲೋಕದ ರಾಜರನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ.

34 ನೀನು ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಮುರಿದುಬಿದಿ್ದರುವೆ.
ಆಳವಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ.

ನೀನು ಮಾರುವ ಸರಕುಗಳೂ
ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಬಿದು್ದಹೋದರು.

35 ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಚಕಿತರಾದರು.

ಅವರ ರಾಜರು ದಂಗುಬಡಿದವರಾಗಿ ಭಯಭೀತರಾಗುವರು.
36 ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು
ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಸಿಳು್ಳ ಹಾಕಿದರು.

ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಜನರಿಗೆ
ಭೀತಿಯನು್ನಂಟುಮಾಡಿತು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು.
ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಇನು್ನ ನೀನು ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.’”

ತಾನು ದೇವರಂತೆ ಎಂದು ತೂರ್ ನೆನಸಿತು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ ರಾಜನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“‘ನೀನು ಬಹಳ ಹೆಮೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು.
“ನಾನು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆ.

ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಕೂತಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಅನು್ನವೆ.”

“‘ಆದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನು, ದೇವರಲ್ಲ.
ನೀನು ದೇವರೆಂದು ನೀನೇ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.

3 ನೀನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗಿಂತ ಜಾಣನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತಿ್ತ.
ಎಲಾ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ ಎಂದು ನೀನು ನೆನಸುವೆ.

4 ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಕೂಡಿಹಾಕಿದಿ್ದೕ.

ನಿನ್ನ ಖಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದಿ್ದೕ.
5 ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರದ ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವು

ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
ಆ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತಿ್ತೕ.

6 “‘ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
ತೂರ್, ನೀನು ದೇವರೆಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡಿಯಲಾ್ಲ?
7 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅಪರಿಚಿತರನು್ನ

ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗಿಂತ ಕೂ್ರರರು,

ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಎಳೆದು
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ಅಪೂವರ್ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು.

8 ನಿನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವರು. ಸಮಾಧಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ತರುವರು.

ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ನಾವಿಕನ ಸಿ್ಥತಿಯು ನಿನ್ನದಾಗುವದು.
9 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುವನು.
ಆಗಲೂ ನೀನು “ನಾನು ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳುವಿಯಾ?

ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲರಿಸುವನು.
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ಆಗ ನೀನು “ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನೇ” ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿ.
10 ಪರದೇಶಸ್ಥರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ

ಕೊಲೆ ಮಾಡುವರು.
ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವದರಿಂದ

ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುವದು.’”
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

11 ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರ್ ದೇಶದ ರಾಜನಿಗೆ ಈ
ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡು. ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“‘ನೀನೊಬ್ಬ ಆದಶರ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದೆ್ದ.
ಸವಾರ್ಂಗಸುಂದರನೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದ.

13 ದೇವರ ಉದಾ್ಯನವನವಾಗಿದ್ದ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ನೀನಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ
ವಜ್ರ, ವೈಢೂಯರ್, ನವರತ್ನಗಳ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದವು.

ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಸೌಂದಯರ್ವು ನಿನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಾಢ್ಯನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
14 ನೀನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೂಬಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ್ದವು.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಟೆ್ಟನು.
ನೀನು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡಿದೆ.

15 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾಗ ನೀನು ಸದು್ಗಣಿಯಾಗಿ
ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದಿ್ದ.

ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟನಾಗುತಾ್ತ ಬಂದೆ.
16 ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರವು ನಿನಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತಂದಿತು.
ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾನಾ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬಂದು

ನೀನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವರ್ತದಿಂದ ದಬಿ್ಬಬಿಟೆ್ಟನು.

ನೀನು ನನ್ನ ಕೆರೂಬಿಯರಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದವನಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುತಿ್ತದ್ದವು.

ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ರತಾ್ನಭರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತೆಗೆದಿಡಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದೆ.

17 ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವು ನಿನಗೆ ಹೆಮೆ್ಮ ಏರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ನಿನ್ನ ಘನತೆಯು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬದೆ.
ಈಗ ಬೇರೆ ರಾಜರುಗಳು ನಿನ್ನನೆ್ನ ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡುತಾ್ತರೆ.

18 ನೀನು ಅನೇಕ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಮೋಸಗಾರನಾದ ವಾ್ಯಪಾರಿ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ನೀನು ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯಾದೆ.
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಲಜಾ್ಜತನವನು್ನ ನೋಡುವರು.

19 “‘ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು
ನಿನಗೆ ಆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾದರು.

ನಿನಗಾದ ದುಸಿ್ಥತಿಯು ಜನರನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು!’”

ಚೀದೋನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ
20 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು: 21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಚೀದೋನಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ನೀನೇ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. 22 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು:
“‘ಚೀದೋನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು.

ನಾನು ಚೀದೋನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವದು.

ನಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವತಿರ್ಸುವರು.

23 ಚೀದೋನಿಗೆ ನಾನು ರೋಗಮರಣಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನಗರದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಾಯುವರು.

ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗವು ಅನೇಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದು,
ಆಗ ಅವರು ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.’”

ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು
24 “‘ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದನು್ನ ಹಗೆ

ಮಾಡಿದರು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವು
ಬಂದೊದಗುವದು. ಆಗ ಹರಿತವಾದ ಮುಳಾ್ಳಗಲಿ ಮುಳಿ್ಳನ
ಪೊದೆಗಳಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಬಾಸಿ ಮಾಡಲು ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನಾನು ಅವರ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.’”

25 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ತಿರುಗಿ
ಇಸೆ್ರೕಲರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದವರು ನಾನು
ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವರು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವರು.
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ನಾನು
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. 26 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು;
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. ಅವರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವರು; ನಾನೇ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹತ್ತನೇ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ,
ಹನೆ್ನರಡನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ
ಫರೋಹನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡು. ಅವನಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. 3 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು,
“‘ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಪೇಮೊರ್ಸಳೆ,

“ಇದು ನಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಹೊಳೆ”
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ.

4 “‘ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು.
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಮೀನುಗಳು ನಿನ್ನ ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳು್ಳವವು.

5 ನಾನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ
ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕತಿ್ತ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವೆನು.

ನೀನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆ.
ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವುದೂ ಇಲ್ಲ ಹೂಣಿಡುವುದೂ

ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಆಹಾರವಾಗುವೆ.

6 ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ನಾನು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

“‘ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ?
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ

ಆತುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ಪೊಳು್ಳ ಬೆತ್ತದಂತಿತು್ತ.

7 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ಅವರ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಭುಜಗಳನೂ್ನ

ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತು.
ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವರ ಬೆನೆ್ನಲುಬನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ.’”

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಖಡ್ಗವನು್ನ ತರುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
9 ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿಶೆ್ಯೕಷವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವದು.
ಆಗ ಅವರು ನಾನೇ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”
ದೇವರು ಹೀಗೆಂದನು, “ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು, ‘ಇದು ನನ್ನ ನದಿ, ಇದನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ನಾನು
ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ನಿಂದ ಅಸಾ್ವನ್ ತನಕ ಇರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬರಿದಾಗುವವು. ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ಮೇರೆಯ ತನಕವೂ
ಬರಿದಾಗುವದು. 11 ಯಾವನೂ, ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯೂ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದ ತನಕ ಯಾರೂ ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸುವದಿಲ್ಲ. 12 ನಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರ
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ನಗರಗಳು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನಿಜರ್ನವಾಗಿರುವದು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು.
ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಂತಿರುವರು.”

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತಿರಿಗಿ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. 14 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈಜಿಪ್ಟರನು್ನ ಪತೊ್ರೕಸ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಮಹತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 15

ಅದು ಯಾವ ಮಹತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಬೇರೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರದು. ಅದು
ಅಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ
ನಡೆಸದು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದ ಪಾಪವನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ಅವರು ನಾನೇ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಬಾಬಿಲೋನ್ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವದು
17 ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೇ

ವಷರ್ದ, ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಬಂದವು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ತೂರ್ ದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ
ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಂತೆ ನಡೆಸಿದನು. ಪ್ರತಿ ಸೈನಿಕನ ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಭುಜಗಳು ಭಾರ ಹೊತು್ತಹೊತು್ತ
ಸವೆದುಹೋಗಿದ್ದವು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ತೂರ್
ದೇಶವನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.
ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಸದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಏನೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ.” 19

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ನಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯ್ವನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೋಚುವನು. ಇದು ಅವನ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಬಳವಾಗುವುದು. 20 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಪ್ರಯಾಸದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರು.” ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 “ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶವನು್ನ ನಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನೇ, ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ನಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವದು

ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು, ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು.
“‘ಅಳುತಾ್ತ,
“ಭಯಂಕರ ದಿವಸಗಳು ಬರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳು.

3 ಆ ದಿನವು ಹತಿ್ತರ ಬಂತು!
ಹೌದು, ದೇವರು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂತು.
ಅದು ಮೋಡ ಕವಿದ ದಿನವಾಗಿರುವುದು.
ಅದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ಸಮಯ.

4 ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವು ಬರುವದು!
ಈಜಿಪ್್ಟ ಬೀಳುವಾಗ ಇಥಿಯೋಪ್ಯವು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗುವವು.
5 “‘ಅನೇಕ ದೇಶಗಳವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಥಿಯೋಪ್ಯ, ಪೂಟ್, ಲೂದ್,
ಅರೇಬಿಯ, ಲಿಬ್ಯ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ನಾಶವಾಗುವರು.

6 “‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು ಬೀಳುವನು.
ಅವಳು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಅಂತ್ಯವಾಗುವದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಅಸಾ್ವನ್ ತನಕ ಸಾಯುವರು.
ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ

ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಈಜಿಪ್್ಟ ಬಂಜರು ದೇಶಗಳಲೊ್ಲಂದಾಗುವುದು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನ್ಯವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವದು

8 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಾನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಬೆಂಕಿಯು
ಅದರ ಸಹಾಯಕರನು್ನ ದಹಿಸುವದು.

ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುವರು.
9 “‘ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಾನು ಸಂದೇಶವಾಹಕರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇಥಿಯೋಪ್ಯಕೆ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಒಯು್ಯವರು. ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ಈಗ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು. ಆದರೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು. ಆ ಸಮಯವು
ಬರುವದು.’”

10 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ;
“ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.
11 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೂ್ರರಿಗಳು.
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಅವರನು್ನ ಕರೆಹಿಸುವೆನು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು

ಮತು್ತ ದೇಶವನು್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವರು.
12 ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ನಾನು ಒಣನೆಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಆ ಒಣನೆಲವನು್ನ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಮಾರುವೆನು.

ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನಾನು
ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದನೆ.”

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು
13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಮೆಂಫೀಸಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ರಾಜನಿರನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.

14 ಪತೊ್ರೕಸನು್ನ ನಾನು ಬರಿದಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಸೋನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.
ತೆಬೆಸವನು್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

15 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಸೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ತೆಬೆಸದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
16 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.
ಸೀನ್ ನಗರವು ಭಯದಿಂದ ಕಂಗೆಡುವದು.

ಸೈನಿಕರು ತೆಬೆಸವನು್ನ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವರು.
ತೆಬೆಸದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿವಸವೂ ಸಂಕಟವಿರುವುದು.

17 ಒನ್ ಮತು್ತ ಪೀಬೆಸೆತಿನ ಯುವಕರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಹತರಾಗುವರು.

ಆ ನಗರದ ಜನರು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
18 ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದಾಗ ತಹಪನೇಸ್ನಲಿ್ಲ

ಕತ್ತಲೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವುದು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಮೋಡವು ಕವಿಯುವುದು.
ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.

19 ನಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ
ನಾನೇ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು

ತಿಳಿಯುವರು.”

ಈಜಿಪ್್ಟ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಬಲಹೀನವಾಗುವದು
20 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೇ

ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 21 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನ ಕೈಯ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ ಶೂಶೂ್ರಷೆ ಮಾಡಲಾರರು. ಅದು
ಗುಣವಾಗದು. ಅವನ ಕೈಗೆ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವಷೂ್ಟ
ಬಲವಿರದು.”

22 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ
ಎರಡು ಕೈಗಳನೂ್ನ ಮುರಿಯುವೆನು. ಒಂದು ಕೈ ಮುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಇನೊ್ನಂದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೈಯೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವದು. ಅವನ
ಕೈಯಿಂದ ಖಡ್ಗವು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 23 ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರನು್ನ ದೇಶಾಂತರ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 24 ಬಾಬಿಲೋನಿನ
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ರಾಜನ ಕೈಗಳನು್ನ ನಾನು ಬಲಪಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನಾನು
ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲಡುವೆನು. ಆದರೆ ಫರೋಹನ ಕೈಗಳನು್ನ ನಾನು
ಮುರಿಯುವೆನು. ಆಗ ನೋವಿನಿಂದ ಫರೋಹನು ಕಿರುಚುವನು.
ಒಬ್ಬ ಸಾಯುವ ಮನುಷ್ಯನು ಕಿರುಚುವಂತೆ ಆ ಶಬ್ದವು ಇರುವುದು.
25 ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು.
ಫರೋಹನ ಕೈಗಳು ಜೋಲುಬೀಳುವವು. ಆಗ ಅವರು ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.

“ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನಾನು ಬಾಬಿಲೋನ್ ರಾಜನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಇಡುವೆನು. ಆಗ ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕಡೆಗೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚುವನು. 26

ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನು್ನ ದೇಶಾಂತರ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಆಗ
ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಅಶೂ್ಶರವು ದೇವದಾರು ಮರದಂತಿರುವದು

ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ವಷರ್ದ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ,

ಇದನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಜನರಿಗೂ
ಹೇಳು:
“‘ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ?

3 ಅಶೂ್ಶರವು ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಾರು ಮರದಂತೆ
ಎತ್ತರವಾಗಿ,

ಸುಂದರವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದಲೂ
ಕಾಡಿನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಮೇಲಿನ ತುದಿಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟು್ಟವದು.
4 ನೀರು ಆ ಮರವನು್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ನದಿಯು ಅದನು್ನ ಎತ್ತರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಆ ಮರವು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ.
ಆ ಮರದಿಂದ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಗಳು

ಹೊರಡುತ್ತವೆ.
5 ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮರವು ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಅದು ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು.

ಅಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಕೊಂಬೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದವು.

6 ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದವು.

ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈದವು.
ಆ ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸಿಸಿದವು.

7 ಆ ಮರವು ಮನೋಹರವಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು.
ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾದ ನೀರಿತು್ತ.

8 ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಾರು ಮರಗಳೂ
ಈ ಮರದಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಮಹಾ ಮರಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸೈಪ್ರಸ್ ಮರಗಳಿಗೂ
ಇಲ್ಲ.

ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾವ ಮರವಾದರೂ ಇದರಷು್ಟ
ಅಂದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9 ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ದೇವರ ತೋಟವಾಗಿರುವ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಮರಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.’”
10 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಆ

ಮರವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದರ ತುದಿ ಮುಗಿಲನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟತು. ಇದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆಮೆ್ಮಯನು್ನ ತಂದಿತು. 11 ಆಗ ನಾನು
ಒಬ್ಬ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ರಾಜನು ಬಂದು ಆ ಮರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆ ರಾಜನು ಮರವು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆ ಮರವನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ
ತೋಟದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆನು. 12 ಪರದೇಶದ ಕೂ್ರರ ಜನರು
ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟ, ಬಯಲು, ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದರ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲಿ್ಲ ತೇಲಿದವು. ಆ ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೆರಳು
ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 13 ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ವಾಸಿಸಿದವು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಡೆದವು.

14 “ಈಗ ಆ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಮರಗಳೂ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಗಿಲನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವದಿಲ್ಲ.
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು ತಾನು ಉದ್ದವಾಗಿ

ಬೆಳೆದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಸಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಮರಣದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೇರುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತ, ಮರಣದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರನು್ನ ಸೇರುವವು.”

15 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ: “ಆ
ಮರವು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಹೋದ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಾನು ಜನರನು್ನ
ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಅದನು್ನ ನಾನು ಆಳವಾದ ಸಾಗರದಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಟೆ್ಟನು. ನಾನು ಅದರ ನದಿಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ನೀರಿನ
ತೊರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಲೆಬನೋನ್ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಶೋಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರವು ಹೋದುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದವು. 16 ನಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಬೀಳಿಸಿದೆನು. ಬೀಳುವ ಅದರ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು. ನಾನು ಆ
ಮರವನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅದು ಹೋಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಆ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಗತಿಸಿದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಮರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮರಗಳು ಆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದಿದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡವು. 17

ಹೌದು, ಆ ಮರವೂ ಅದರ ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಸಂತತಿಗಳವರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಇರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು
ಹೋಗಿದ್ದವು.

18 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡ, ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ
ಮರಗಳಿವೆ. ಅದರ ಯಾವ ಮರಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೋಲಿಸಲಿ?
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಪಾತಾಳವನು್ನ ಸೇರಿದವು. ನೀನು
ಕೂಡಾ ಆ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವೆ. ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವೆ.

“ಹೌದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ
ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ಆಗುವದು.” ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

ಫರೋಹನು ಮೃಗರಾಜನೋ, ಪೇಮೊರ್ಸಳೆಯೋ?

ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಹನೆ್ನರಡನೇ ವಷರ್ದ, ಹನೆ್ನರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ,

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡು.
ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
“‘ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನಡೆದಾಡುತಿ್ತರುವ

ಮೃಗರಾಜನಂತೆ ನೀನಿರುವೆ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದೆ್ದ.
ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಸರೋವರದಲಿ್ಲರುವ

ಪೇಮೊರ್ಸಳೆಯಾಗಿರುವೆ.
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಮಾಡುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಆ ನೀರನು್ನ ನೀನು ಕೆಸರಾಗಿ ಮಾಡುವೆ.
ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಳೆಗಳನು್ನ ಕದಡಿಸುವೆ.’”
3 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:

“ಅನೇಕರನು್ನ ನಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈಗ ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಳಸೆಳೆಯುವರು.

4 ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವೆನು.
ಹೊಲದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಸಾಡುವೆನು.

ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ

ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
5 ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಸಾಡುವೆನು.
ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

6 ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲು್ಲವೆನು,
ಅದು ನೆಲವನು್ನ ಒದೆ್ದ ಮಾಡುವದು.
ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ತುಂಬಿರುವಿ.

7 ನೀನು ಕಾಣೆಯಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು.
ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಳೆಯದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಮೋಡವು ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

8 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ಜೊ್ಯೕತಿಗಳನು್ನ
ಮಂಕುಗೊಳಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು”
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

9 “ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ
ಬರಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ದುಃಖಿತರಾಗಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ರಾಜ್ಯದವರೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳವರು. 10 ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಚಕಿತರಾಗುವರು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಖಡ್ಗ ಬೀಸುವಾಗ
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ಅವರ ಅರಸರು ಬಹಳ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು; ನೀನು ಬೀಳುವ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜನು
ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತುರಪಡುವನು.”

11 ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಬಾಬಿಲೋನಿನ ರಾಜನ ಖಡ್ಗವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬರುವದು. 12 ಕೂ್ರರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತಗೊಳಿಸುವೆನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರನೂ್ನ
ಅವರು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆ ಸೈನಿಕರು
ನಾಶಗೊಳಿಸುವರು. 13 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಪಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಜನರು
ಹೊಳೆಯ ನೀರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಕೆಸರಾಗಿ ಇನು್ನ
ಮಾಡಲಾರರು. ದನಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ನೀರನು್ನ ಕೆಸರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 14 ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರನು್ನ ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಅದರ ನದಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಯಷೆ್ಟೕ ನಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು. 15

“ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ಬರಿದುಮಾಡುವೆನು. ಆ ದೇಶವು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವದು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಾನು ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳುಕೊಳು್ಳವರು.

16 “ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವರು.
ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ
ಹಾಡುವರು. ಅವರು ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಕುರಿತು
ಈ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವರು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

ಈಜಿಪ್್ಟ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ
17 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೆ್ನರಡನೆ ವಷರ್ದ, ಹನೆ್ನರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ,

ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ
ಬಂದವು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡು. ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಿರುವ ಇತರ
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ
ಉಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು.

19 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಿದು್ದಕೊ. 20 ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪ್್ಟ
ಹೋಗುವದು. ಶತು್ರಗಳು ಆಕೆಯನೂ್ನ ಆಕೆಯ ಜನರನೂ್ನ
ಎಳೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

21 “ಶೂರರು, ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದಿದಾ್ದರೆ, ಆ
ಪರದೇಶಿಗಳು ಮರಣದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು
ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸಹಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವರು.

22 “ಅಶೂ್ಶರವೂ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವೂ ಆ
ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲರುವದು. ಅವರ ಸ್ಥಳವು ಆಳವಾದ
ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಆ ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನಿಕರೆಲಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಮಡಿದವರೇ. ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಅಶೂ್ಶರದ ಸಮಾಧಿಯ
ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವೆ. ಅವರು ಜೀವಂತರಾಗಿರುವಾಗ ಜನರನು್ನ
ಭೀತಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೌನವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರೆಲಾ್ಲ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು.

24 “ಏಲಾಮು ಕೂಡಾ ಅಲಿ್ಲದೆ. ಆಕೆಯ ಸೈನ್ಯವೆಲಾ್ಲ ಆಕೆಯ
ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿದೆ. ಅವರೆಲಾ್ಲ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು. ಆ
ಪರದೇಶದವರು ಪಾತಾಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಾ್ದಗ
ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅವರು ಪಾತಾಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು. 25 ಏಲಾಮ್ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮಡಿದ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಏಲಾಮಿನ ಸೈನ್ಯವು ಅದರ ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಇವೆ. ಅವರೆಲಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು. ಅವರು
ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ
ನಾಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಸತ್ತವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿರುತಾ್ತರೆ.

26 “ಮೆಷಕ್, ತೂಬಲ್ ಮತು್ತ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರು
ಅಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇವೆ. ಅವರೆಲಾ್ಲ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು. ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಾ್ದಗ ಜನರಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರು. 27 ಈಗ ಅವರು ಬಹಳ
ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತ ವೀರರೊಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ
ಅವರ ಕತಿ್ತಯು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾಪವು ಅವರ
ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದಾ್ದಗ ಜನರನು್ನ
ಭಯಪಡಿಸಿದರು.

28 “ಈಜಿಪೆ್ಟೕ, ನೀನೂ ಸಹ ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವೆ. ನೀನೂ ಆ
ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವೆ. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತ
ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಲಗುವೆ.

29 “ಎದೋಮನೂ ಅಲಿ್ಲರುವನು. ಅವನ ರಾಜರೂ ಹಿರಿಯರೂ
ಅಲಿ್ಲರುವರು. ಅವರೆಲಾ್ಲ ವೀರರಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಬೇರೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಲಗಿದಾ್ದರೆ; ಆ ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

30 “ಉತ್ತರ ದೇಶದ ನಾಯಕರೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಚೀದೋನಿನ
ಸೈನಿಕರೂ ಅಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಬಲವು ಜನರನು್ನ ಭಯಗ್ರಸ್ತರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿತು್ತ. ಅವರೂ ಈಗ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಮಡಿದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾತಾಳವನು್ನ
ಸೇರಿದಾ್ದರೆ.

31 “ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಜನರನು್ನ ಫರೋಹನು ನೋಡುವನು.
ಅವನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಜನರೂ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವರು.
ಹೌದು, ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವರು.” ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

32 “ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು.
ಈಗಲಾದರೋ, ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಸೈನಿಕರೂ
ಪರದೇಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರೊಂದಿಗೆ
ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವರು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ದೇವರು ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ
ಆರಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡು. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ‘ನಾನು ಈ

ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನನು್ನ
ಆರಿಸುವರು. 3 ಈತನು ಶತು್ರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ತನ್ನ
ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವನು. 4 ಜನರು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಶತು್ರವು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಕೈದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಆಗ ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಅವರೇ ಕಾರಣರಾಗುವರು. 5 ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವನೇ
ಕಾರಣನು. ಅವನು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಗಮನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಅವನು ಬದುಕುತಿ್ತದ್ದನು.

6 “‘ಆದರೆ ವೈರಿಯು ಬರುವಂತದ್ದನು್ನ ಆ ಕಾವಲುಗಾರನು
ಕಂಡರೂ, ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದದಿದ್ದರೆ
ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೈದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಆದರೆ, ಕಾವಲುಗಾರನು ಕೂಡಾ
ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾಗುವನು.’

7 “ಈಗ, ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಕಾವಲುಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನೀನು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಜನರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. 8 ‘ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವನು’ ಎಂದು
ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ, ಪಾಪಮಾಡಬೇಡ
ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟನು ಸಾಯುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ,
ಅವನು ಪಾಪಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಾರಣನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ,
ಅವನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಪಾಪವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಪಾಪ
ಮಾಡುವದನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ
ಸಾಯುವನು. ಆದರೆ ನೀನು ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ
10 “ಆದ್ದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ‘ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಹೊರಲಾರದಷು್ಟ
ಭಾರವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು
ಜೀವಿಸಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಅವರು
ಕೇಳಿಯಾರು.

11 “ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ಜನರು
ಸಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟರು
ಸಾಯುವದರಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. ದುಷ್ಟತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸಾಯುತಿ್ತೕರಿ?’
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12 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಒಬ್ಬನು
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ನಂತರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ
ಅವನ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು. ಒಬ್ಬನು
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವದಿಂದ ತಿರುಗಿದರೆ ಅವನು
ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಕಾಯರ್ಗಳು
ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊ.’

13 “ಒಂದುವೇಳೆ ‘ನೀನು ಜೀವಿಸುವಿ’ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ನೆನಸಬಹುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು, ನಾನು
ಅವನ ಪುಣ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದೆ ಅವನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸುವೆನು.

14 “ಒಂದುವೇಳೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ನೀನು ಸಾಯುವಿ
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ,
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಿ 15 ಒತೆ್ತ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ತಾನು
ಕದು್ದಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಜೀವಕರವಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವನು.
ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ
ಅವನು ಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬಾಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಜೀವಿಸುವನು.

17 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜನರು, ‘ಅದು ನಾ್ಯಯವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

“ಅಂಥ ಜನರೇ ನಾ್ಯಯವಂತರಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬದಲಾಗಬೇಕು. 18

ಒಬ್ಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಾಪದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಅವನು ಅವನ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಾಯುವನು. 19 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು. 20 ಆದರೆ ನಾನು
ನಾ್ಯಯವಂತನಲ್ಲ, ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮನೆತನದವರೇ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾ್ಯಯ
ಹೊಂದುವನು.”

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ವಶಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು
21 ಸೆರೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೇ

ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನು ರಣರಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾತನು. ಅವನು,
“ನಗರವು ಪರಾಧೀನವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಅವನು ಬರುವ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪರವಶನಾದೆನು. ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಾಯನು್ನ
ತೆರೆದು ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 23 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
24 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಈ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ನಾವು ಈಗ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ನಮಗೇ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿದೆ.’

25 “ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ರಕ್ತವಿರುವ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನರಹತೆ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ
ಇರುವದರಿಂದ ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿ? 26

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಭಯಂಕರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಲಾರಿರಿ.’

27 “‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು, “ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಯಾರಾದರೂ
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು
ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಯಾರಾದರೂ ಕೋಟೆಯೊಳಗಾಗಲಿ
ಗುಹೆಯೊಳಗಾಗಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ರೋಗದಿಂದ
ಸಾಯುವರು. 28 ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಬಂಜರು
ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ಈ ದೇಶವು
ಹೆಮೆ್ಮಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರು
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳು
ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಾಗುವವು. ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ದಾಟಿ
ಹೋಗಲಾರರು. 29 ಅವರು ಅನೇಕ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಂಜರು
ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ಈ ಜನರು ನಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

30 “‘ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಗೋಡೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡೂ ಬಾಗಿಲಿನ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೂ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಬನಿ್ನ,
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ” 31

ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರಂತೆ ಬರುವರು. ನನ್ನ
ಜನರಂತೆ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ
ಇಷ್ಟಪಡುವದನೆ್ನ ಮಾಡುವರು. ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ
ಹಣಗಳಿಸುವದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ.

32 “‘ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಪೆ್ರೕಮಗೀತೆಯನು್ನ
ಹಾಡುವ ಹಾಡುಗಾರ. ನಿನಗೆ ಮಧುರವಾದ ಕಂಠವಿದೆ. ನೀನು
ವಾದ್ಯವನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಾರಿಸುವಿ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 33 ಆದರೆ ನೀನು
ಹಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಆಗ ಜನರೂ,
“ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ವಾಸಿಸಿದನಲಾ್ಲ?”
ಎಂದು ಅನು್ನವರು.’”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದು ಕುರಿಮಂದೆಯಂತಿದೆ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುರುಬರ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು.

ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು,
‘ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುರುಬರೇ, ನೀವು ನೀವಾಗಿಯೇ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗೆ ನೀವು
ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ? 3 ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಯ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ; ಅದರ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತಯಾರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ; ಆದರೆ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ನೀವು ಬಲಹೀನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೀವು ಪರಾಂಬರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಕುರಿಗಳು ದಾರಿತಪಿ್ಪ ದೂರ ಹೋದವು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದರ
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಪಿ್ಪಹೋದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಹಳ ಕೂ್ರರಿಗಳೂ ದಯೆ
ಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದಿರಿ.

5 “‘ಈಗ ಆ ಮಂದೆಯು ಚದರಿಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕುರುಬರಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ
ಆಹಾರವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಚದರಿಹೋದವು. 6 ಕುರುಬರೇ
ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಮಂದೆಯು ಅಲೆದಾಡಿತು; ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ
ಹೋಯಿತು.’”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 8 “ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ
ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದವು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬರಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ
ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಂದು
ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಮಂದೆಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ.”

9 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 10

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಆ ಕುರುಬರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ವಿಚಾರಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕುರುಬರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅವರ
ಬಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಆಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

11 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ಕುರುಬನಾಗಿರುವೆನು. ತಪಿ್ಪಹೋದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ಹುಡುಕುವೆನು, ನಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಾ್ತ ನಡೆಸುವೆನು. 12

ತಪಿ್ಪಹೋದ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಕುರುಬನಂತೆ ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಮೋಡ ಕವಿದ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಅವುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತರುವೆನು. 13 ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವೆನು. ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಜನರಿರುವ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವೆನು. 14

ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿಗೆ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
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ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅವು ಮೇಯುವವು. ಅಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳು ಮಲಗಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುವವು. 15 ಹೌದು,
ನಾನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವೆನು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16 “ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಾನು ಹುಡುಕುವೆನು.
ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ಗಾಯಗೊಂಡ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತು್ತವೆನು. ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಬಿ್ಬದ,
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾದ ಕುರುಬರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವೆನು.”

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ
ಮಂದೆಯೇ, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಗಳ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವೆನು.
18 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಬೇಕಾದ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ತುಳಿದು ಹಾಳುಮಾಡುವಿರಿ? ನೀವು
ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೇರೆ
ಕುರಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯದಂತೆ ಯಾಕೆ ನೀರನು್ನ ಕದಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 19

ನೀವು ತುಳಿದು ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಮೇಯಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಲಿನಿಂದ ಕೆದಕಿ ಕೆಸರು ಮಾಡಿದ ನೀರನು್ನ
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಕುಡಿಯಬೇಕು.”

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಬಲಹೀನ
ಕುರಿಗಳಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 21 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದೂಡಿಬಿಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ
ಬಲಹೀನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಾದುಬಿಡುವಿರಿ. ಅವುಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಓಡಿಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಿರಿ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅವುಗಳನು್ನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಹಿಡಿಯಲಾರವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನಾನು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. 23 ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನು; ಅವನು ಅವರನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಕುರುಬನಾಗುವನು. 24 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು. ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ
ನುಡಿ.

25 “ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ಕೆಟ್ಟ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದು್ದ ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು.
26 ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮಳೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಆಶೀವಾರ್ದದ
ಸುರಿಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿಸುವೆನು. 27 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಮರಗಳು ಫಲವನಿ್ನಯುವವು. ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವದು. ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವವು. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ನೊಗಗಳನು್ನ ನಾನು
ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ
ದೇಶದವರ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನ ಮುರಿಯುವೆನು. ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು. 28 ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅವರನು್ನ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಇನು್ನ ಹಿಡಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವರು. ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ಇನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 29

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು
ತೋಟವನು್ನ ಮಾಡುವರು. ಆ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಜನಾಂಗದವರಿಂದ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ನಾನು ಅವರ
ದೇವರೆಂದೂ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದೂ ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವು ಸಹ ತಾವು ನನ್ನ ಜನರು
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.” ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

31 “ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, ಹಸಿರುಗಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳು. ನೀವು
ಮಾನವರಷೆ್ಟೕ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು.” ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

ಎದೋಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. 3 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳು:

“‘ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತವೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವೆನು.
4 ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವೆನು;
ನೀನು ಬರಿದಾಗುವೆ.

ನಾನು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀನು ತಿಳಿಯುವೆ.
5 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ
ನನ್ನ ಜನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವೆ.

ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತಿ್ತರುವೆ.
ಅವರು ಆಗ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕಡೆಗಾಲದಲಿ್ಲದ್ದರು.’”
6 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರಣವು
ನುಂಗಿಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಮರಣವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. ನೀನು ಜನರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ನಿನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸುವುದು. 7 ನಾನು ಸೇಯೀರ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು. ಆ ನಗರದಿಂದ ಬರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಸಾಯಿಸುವೆನು. 8 ಅದರ ಬೆಟ್ಟಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವೆನು. ಹೆಣಗಳು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು. 9 ನೀನು
ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಬರಿದಾಗಿರು. ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸರು. ಆಗ ನೀನು, ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತ.”

10 “ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು (ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ) ನನ್ನವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತಿ್ತೕ.

ಆದಾಗೂ್ಯ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. 11 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಅಸೂಯೆಪಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದ.
ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಅವರನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆಯೋ
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆ. 12 ಆಗ
ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ತುಚ್ಛಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪವರ್ತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಆಡಿದ
ಉದೆ್ರೕಕಕಾರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್
ನಾಶವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದನು್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋಣ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿದಿ. 13 ನಿನ್ನ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ದೕ,
ನೀನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿರುತಿ್ತೕ. ನಾನೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.”

14 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಇದು: “ಪ್ರಪಂಚದ
ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳು ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಾಗ
ಸಂತೋಷಿಸುವವು. 15 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾದಾಗ ನೀನು
ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟರುವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವೆನು.
ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತ ಮತು್ತ ಎದೋಮ್ ರಾಜ್ಯವೆಲಾ್ಲ
ನಾಶವಾಗುವದು. ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿಯುವೆ.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಡುವದು

“ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪವರ್ತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಹೇಳು. 2

ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಹೇಳು. ‘ವೈರಿಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದಾ್ದರೆ.
ಒಳೆ್ಳಯದಾಯಿತು. ಈಗ ಪುರಾತನ ಪವರ್ತಗಳು ನಮ್ಮದಾದವು
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.’

3 “ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಹೇಳು. ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳು.
‘ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿ ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ
ನುಗಿ್ಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿರುತಾ್ತರೆ. ನೀನು ಬೇರೆಯವರ
ವಶವಾಗಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನರು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಗುಜುಗುಜು ಮಾತನಾಡಿದರು.’”

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ ತೊರೆಗಳಿಗೂ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೂ
ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅಪಹಾ್ಯಸಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಜರ್ನವಾಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: 5 “ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಉಳಿದ
ಆ ವಿದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಾನು ರೋಷದಿಂದ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳು
ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂರೆ
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ಮಾಡಿದಾಗ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಅವರು ಎಷೊ್ಟಂದು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆಂದು ತೋರಿಸುತಾ್ತ
ಉಲಾ್ಲಸಪಟ್ಟರು.

6 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಪವರ್ತ,
ಬೆಟ್ಟ, ತಗು್ಗ, ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳು. ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು. ‘ನೀನು ಆ ದೇಶಗಳವರ ನಿಂದನೆಯ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತಲಾ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ಸಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ.’”

7 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದೇಶಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಮಾನಕರವಾದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸುವುದಾಗಿ
ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

8 “ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ನೀವು ಹೊಸ ಮರಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
9 ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದು್ದ ಸಹಾಯಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ನಿನ್ನ
ನೆಲವನು್ನ ಉಳುವರು; ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವರು. 10 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕಾನೇಕ ಮಂದಿ ವಾಸಿಸುವರು. ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರು
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವರು. ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಭರಿತವಾಗುವವು.
ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಳಗಳೆಲಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು. 11 ನಾನು ನಿನಗೆ
ಅನೇಕ ಜನರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವವು ಮತು್ತ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಶ ಜನಭರಿತವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಈಗಲೂ
ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜನರನು್ನ ತರಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಹಿಂದೆ
ಇದು್ದದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 12 ಹೌದು, ನಾನು
ಅನೇಕಾನೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವೆನು. ನೀನು
ಅವರ ಸೊತಾ್ತಗುವೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀನು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.”

13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿವು,
“ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವೇ, ಜನರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಆಡುತಾ್ತರೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಿ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 14 ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀನು
ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 15

“ನಾನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಲು
ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇನು್ನ ನೀನು
ಬೇಸರಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಾರೆ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾರೆ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಒಳಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ

16 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವು ತನ್ನ
ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ
ದೇಶವನು್ನ ಮುಟಾ್ಟದ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. 18 ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದರು. ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಷು್ಟ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ತೋರಿಸಿದೆನು. 19 ದೇಶಾಂತರಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಅವರು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು. 20 ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪಕೀತಿರ್ ತಂದರು. ಹೇಗೆ? ‘ಇವರು
ಯೆಹೋವನ ಜನರು. ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಇವರು
ತೊರೆದರು.’ ಎಂದು ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಅನು್ನವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

21 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಾವು ಹೋದ ದೇಶಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ
ದುಃಖಪಟೆ್ಟನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನೀವು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಇದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಎನುಬೇಕಾದರೂ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಾನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ ಎಂದು
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನು್ನ ಆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಪವಿತ್ರನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಗೌರವಿಸಲು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದವರಿಗೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವದು.’” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳಿವು.

24 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತೆಗೆದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ಬರಮಾಡುವೆನು. 25 ಆಗ ನಾನು ಶುದ್ಧ ನೀರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಚಿಮುಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಹೊಲಸನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಾನು ತೊಳೆದುಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು.” 26 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹೊಸ ಆತ್ಮವನಿ್ನಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯ ರೀತಿಯನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿ್ಲನ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ
ಮೃದುವಾದ ಮಾನವ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 27 ನಾನು ನನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರಿಸುವೆನು. ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಷು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು. ಆಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸುವಿರಿ. 28 ಆಗ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಾಳುವಿರಿ.
ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಾಗುವಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.” 29

ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಅಶುದ್ಧರಾಗದ ಹಾಗೇ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಬೀಜ
ಬೆಳೆಯಲು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗಲು
ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮ ಮರಗಳಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಣು್ಣ
ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುವ
ದಿವಸಗಳು ತಿರುಗಿ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 31 ನೀವು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವುಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನ ನೀವು ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”

32 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನೀವು
ಇದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾನು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ನಾಮದ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ
ವ್ಯಸನಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು.”

33 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪುನರ್ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು. ನಾನು ಹಾಳುಬಿದ್ದ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು. 34 ಜನರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ದಾಟಿಹೋಗುವ ಜನರು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕುರುಹುಗಳನು್ನ ಕಾಣರು. 35 ‘ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತು್ತ. ಈಗ ಇದು ಏದೆನ್
ತೋಟದಂತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು, ಬರಿದಾಗಿದ್ದವು.
ಈಗಲಾದರೋ ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದು್ದ ಜನಭರಿತವಾಗಿವೆ’” ಎಂದು
ಜನರು ಅನು್ನವರು.

36 ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟದೆನೆಂದೂ ಮತು್ತ
ಬರಿದಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನೆಂದೂ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಇನೂ್ನ ಇರುವ ಜನಾಂಗಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. ಇವುಗಳನು್ನ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಾನೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

37 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 38 ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂದೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವಂತೆ ಜನರು
ಹಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ ನಾನೇ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ದಶರ್ನ

ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ನಗರದೊಳಗಿಂದ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ತಗಿ್ಗನ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಆ

ಬಯಲಿನ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 2 ಆ
ಬಯಲಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಒಣ ಎಲುಬುಗಳು
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಎಲುಬುಗಳ ನಡುವೆ
ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಎಲುಬುಗಳು ತೀರಾ
ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು.

3 ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಜೀವ
ಬಂದೀತೋ?”

ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ನಿನಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆ ಎಲುಬುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 5 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
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ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಸಿರನು್ನ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀವು ಜೀವಂತರಾಗುವಿರಿ. 6 ನಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾ್ನಯುಗಳನೂ್ನ ನರಗಳನೂ್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಆಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚಮರ್ದಿಂದ ಹೊದಿಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಶಾ್ವಸವನಿ್ನಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನು
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.’”

7 ನಾನು ಎಲುಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದೆನು. ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಎಲುಬುಗಳು ಅಲಾ್ಲಡತೊಡಗಿದವು
ಮತು್ತ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 8 ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾ್ನಯುಗಳು, ನರಗಳು ಬಂದವು; ಮತು್ತ ಚವರ್ವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು. ಆದರೆ ಆ ಶರೀರ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅದರಲಿ್ಲ ಶಾ್ವಸವಿರಲಿಲ್ಲ.

9 ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ನರಪುತ್ರನೇ,
ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ‘ಗಾಳಿಯೇ, ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಸತ್ತ
ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಊದು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಊದು. ಆಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬರುವದು.’”

10 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಪರವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಆತನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಹೇಳಿದೆನು. ಆಗ ನಿಜೀರ್ವ ದೇಹಗಳೊಳಗೆ ಶಾ್ವಸವು
ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರಿದ್ದರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದ ತರಹ ಜನಸಮೂಹವು
ಅಲಿ್ಲತು್ತ.

11 ಆಗ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ಎಲುಬುಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗ. ‘ನಮ್ಮ
ಎಲುಬುಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ನಾವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ
ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು. ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು: ‘ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಮಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶವಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ತರುವೆನು. ಆಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 14 ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು, ಆಗ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಜೀವ ಹೊಂದುವಿರಿ.
ಅನಂತರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವದು.’” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಂದಾಗುವದು
15 ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಆತನು

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 16 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಂದು ದಂಡವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ, ‘ಈ ದಂಡವು ಯೆಹೂದನಿಗೂ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ’ ಎಂದು ಬರೆ. ಆಮೇಲೆ
ಇನೊ್ನಂದು ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ,
‘ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ಈ ದಂಡವು ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಸೇರಿದು್ದ’ ಎಂದು ಬರೆ. 17 ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡೂ
ದಂಡಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸು. ಆಗ ಅದು ಒಂದೇ
ದಂಡವಾಗುವದು.

18 “ನಿನ್ನ ಜನರು ಅದು ಏನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲು ಹೇಳುವರು.
19 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ಯೋಸೇಫನ ದಂಡವನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದದ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇಟು್ಟ ಒಂದೇ
ದಂಡವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ದಂಡವಾಗುತ್ತವೆ.’

20 “ಆ ದಂಡಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ
ಚಾಚು. ನೀನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವೆ. 21

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ ಅವರು ಚದರಿದ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ತರುವೆನು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಒಂದು
ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ
ರಾಜನಿರುವನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎರಡು
ರಾಜ್ಯಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. 23 ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪಮಾಡಿ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ದೇವದೊ್ರೕಹದಿಂದೆಲಾ್ಲ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ
ಜನರಾಗಿರುವರು. ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.

24 “‘ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರ ರಾಜನಾಗುವನು.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. ನಾನು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗುವರು; ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆ
ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಾಳುವರು. 25 ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಾಸಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡುವರು. ಅವರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವರು. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನು ಅವರ ನಿತ್ಯಕಾಲದ ರಾಜನು. 26 ನಾನು ಸಮಾಧಾನದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಇದು ನಿರಂತರದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿರುವದು. ನಾನು ಅವರ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು
ಮತು್ತ ಅವರ ಮಧೆ್ಯ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಇದು
ನಿರಂತರವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 27 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಗುಡಾರ
ಅವರೊಂದಿಗಿರುವದು. ಹೌದು, ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು.
ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 28 ಇತರ ದೇಶಗಳವರು ನಾನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ
ಜನರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಧೆ್ಯ
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಇರಿಸುವೆನು.’”

ಗೋಗಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ನನಗೆ ಬಂದಿತು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನರಪುತ್ರನೇ, ಮಾಗೋಗ್
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗೋಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡು. ಅವನು

ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೂಬಲ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನು. ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರವಾದಿಸು. 3 ಅವನಿಗೆ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳು. ‘ಗೋಗನೇ, ನೀನು
ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೂಬಲ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ನಾಯಕನಾಗಿರುವೆ. 4 ನಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ನಿನೆ್ನಲಾ್ಲ ಭೂಸೈನಿಕರನೂ್ನ ನಿನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ನಿನೆ್ನಲಾ್ಲ ರಾಹುತರನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತರುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಸೈನಿಕರು ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಖೇಡ್ಯಶಿರಸಾ್ತ್ರಣಗಳನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತರುವೆನು. 5

ಪಶಿರ್ಯ, ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ಮತು್ತ ಪೂಟ್ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ಆ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಗೋಮೆಯರ್ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಿಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. ಬಹು ದೂರದ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ತೋಗಮರ್ ರಾಜ್ಯವೂ ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವದು. ಈ
ಕೈದಿಗಳ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ಮಂದಿ ಇರುವರು.

7 “‘ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ! ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 8

ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಅನಂತರದ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ, ನೀವು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವಿರಿ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ತಾವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ ಈ
ಪವರ್ತಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಸಹ ಈಗ ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ನೆಲೆಸುವರು. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ
ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆಯೂ ಬರುವಿರಿ.’”

10 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯು
ಹೊಳೆಯುವುದು. ನೀನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವಿ. 11 ‘ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ
ನಗರಗಳನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ
ನೆಲೆಸಿರುತಾ್ತರೆ; ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ಚಿಲಕವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಸಹ ಇಲ್ಲ. 12

ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಹಿಂದೆ
ನಾಶವಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಜನಭರಿತವಾಗಿರುವ ಆ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವೆನು. ಈಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ದನಕರುಗಳೂ ಸ್ವತು್ತಗಳೂ
ಇವೆ. ಅವರು ಲೋಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿರ್ಸಲು
ಇವರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.

13 “ಶೆಬ, ದೆದಾನ್, ತಾಷೀರ್ಷಿನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಗಳ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ನೀನು
ಸೂರೆಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಿಯಾ? ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೂ್ನ
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ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಲು ನಿನ್ನ
ಸೈನ್ಯಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವೆಯಾ?’” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರು.

14 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಗೋಗನಿಗೆ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ನನ್ನ ಜನರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ
ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ನೀನು ಅವರನು್ನ
ವಶಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವೆ. 15 ಬಹು ದೂರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ನಿನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರುವೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆತರುವೆ. ಅವರೆಲಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವರು. ನೀವು ಅತಿ
ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಬಲಾಢ್ಯ ಸೈನ್ಯವಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವಿರಿ. ನೀವು ಕರೀ ಮೋಡದಂತೆ
ದೇಶವನು್ನ ಕವಿಯುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಗೋಗ್
ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಾನು ಎಷು್ಟ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ಶಾಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು. ನಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು.
ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವರು ಕಾದು
ನೋಡುವರು.’”

17 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ: “ಆಗ ನಾನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದು್ದ ಜನರು ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವದು. ನಾನು
ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಅರಿಯುವರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬರುವಿರೆಂದು ಹೇಳಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತರುವರು.”

18 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಗನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪೋದಿ್ರಕ್ತನಾಗುವೆನು. 19

ನನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನ ಭರದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪವಾಗುವದು. 20 ಆಗ
ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಮಸ್ತವೂ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುವವು.
ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳು, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವು. ಪವರ್ತಗಳು ಬಿದು್ದಹೋಗುವವು,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೋಡೆಯು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವದು.”

21 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಗನಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಭಯಗೊಂಡು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವರು. 22 ನಾನು ಗೋಗನನು್ನ
ರೋಗಮರಣಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಬಹುದೇಶದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆಯೂ ಆಲಿಕಲು್ಲ,
ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕದ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 23 ನಾನು ಎಷು್ಟ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುವೆನು. ನಾನು ಪವಿತ್ರನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು
ತಿಳಿಯುವರು. ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ಅವರು
ತಿಳಿಯುವರು.

ಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಅಂತ್ಯ

“ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಗೋಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೇಳು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ಗೋಗನೇ, ನೀನು

ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ ತೂಬಲ್ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನು. ಆದರೆ
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸುವೆನು. 3 ಆದರೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಹೊಡೆಯುವೆನು, ಆಗ ನಿನ್ನ
ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾಣವು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು! 4 ನೀನು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವೆ, ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇತರ ದೇಶದವರೆಲಾ್ಲ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ಸಕಲ ಮಾಂಸಹಾರಿ
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. 5

ನೀನು ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆ. ಇದನು್ನ ನಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.’” ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದನು.

6 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಮಾಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಕಡಲ
ತೀರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ನಾನು ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವದು. 7 ನನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನೆಂದು

ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಾನೇ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರನಾದ ದೇವರು ಎಂದು
ತಿಳಿಯುವರು. 8 ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ
ಬಂದಿತು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. “ಆ ದಿವಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

9 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು
ಹೊರಗೆ ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ವೈರಿಗಳ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಎಲಾ್ಲ
ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನು್ನ, ಗುರಾಣಿ, ಬಜಿರ್, ಗದೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕುವರು. ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಈ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಸೌದೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಅಡವಿಯಿಂದ ಮತು್ತ ಬಯಲಿನಿಂದ ಸೌದೆಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದೋಚುವರು. ತಮಿ್ಮಂದ ದೋಚಿದ ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಅವರು ದೋಚುವರು.” ಇದು ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೋಗನನು್ನ
ಹೂಣಿಡಲು ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವನನು್ನ
ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ‘ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಣಿವೆ’ ಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೋಗನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ಅಲಿ್ಲ
ಹೂಣಿಡಲ್ಪಡುವವು. ಆ ಸ್ಥಳ ‘ಗೋಗ್ ಸೈನ್ಯದ ತಗು್ಗ’ ಎಂಬ ಹೊಸ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 12 ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುವದು. ತಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 13

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಶತು್ರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಹೂಣಿಡುವರು. ನಾನು ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವ ದಿವಸ ಆ ಜನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುವರು.”
ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 “ಹೆಣಗಳನು್ನ ಹೂಳಿಟು್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ
ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಖಾಯಂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಾಗುವದು. ಅವರು
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯುವರು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು
ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದು. 15 ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಎಲುಬು
ನೋಡಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುರುತನಿ್ನಡುವನು.
ಹೂಣಿಡುವವರು ಬಂದು ಆ ಎಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದು ಗೋಗನ ಸೈನ್ಯದ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡುವ ತನಕ ಆ ಗುರುತು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವದು. 16

ಸತ್ತವರ ಆ ನಗರವನು್ನ (ಸಮಾಧಿ) ಹಮೋನ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಮಾಡುವರು.”

17 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ನೀವೆಲಾ್ಲ ಕೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾಡುವ ಮಹಾಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೆರೆದುಬಂದು
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 18 ನೀವು ರಣವೀರರ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಯಕರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ಅವರೆಲಾ್ಲ ಬಾಷಾನಿನ ಕುರಿ, ಹೋತ, ಹೋರಿಗಳಂತೆ
ಕೊಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 19 ನಿಮಗಾಗಿ ವಧಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ತಿನಿ್ನರಿ; ಅಮಲೇರುವ ತನಕ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯಿರಿ. 20 ನನ್ನ ಈ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳ, ರಾಹುತರ,
ಶೂರರ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರ ಮಾಂಸವನು್ನ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ತಿನು್ನವಿರಿ.’” ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

21 ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಇತರ
ದೇಶಗಳವರು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ಆ ದೇಶದವರು
ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವರು. ಆ ಶತು್ರವಿಗೆದುರಾಗಿ ನನ್ನ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ ತೋರಿಸಿದುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. 22 ಆ
ದಿವಸದಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನಾಂಗ ನಾನು ಅವರ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅರಿಯುವರು. 23 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆ
ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ನನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆನು. ಅವರ
ವೈರಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರು. 24 ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಅವರಿಂದ ನಾನು ದೂರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆನು.”

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನಾಂಗದವರ
ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ದಯೆ ಇರುವದು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮದ ಸಲುವಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. 26 ಆ ಜನರು ತಮಗೊದಗಿದ
ಅವಮಾನವನೂ್ನ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದ್ದನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು.
ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 27 ಬೇರೆಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ
ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಿಸುವೆನು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅನೇಕ
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ಜನಾಂಗಗಳು ನಾನು ಎಷು್ಟ ಪವಿತ್ರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 28

ನಾನು ಅವರ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು, ಅವರನು್ನ ಅವರ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆನು. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿದೆನು. 29 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. ಅನಂತರ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ
ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಹೊಸ ಆಲಯ

ನಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆ ವಷರ್ದ
ಪಾ್ರರಂಭದ ತಿಂಗಳಿನ (ಅಕೊ್ಟೕಬರ್) ಹತ್ತನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪರವಶನಾದೆನು.

ಬಾಬಿಲೋನಿಯರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಾನು ಪರವಶನಾದೆನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.

2 ದಶರ್ನವೊಂದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಪವರ್ತದ ಬಳಿ
ಇರಿಸಿದನು. ನನೆ್ನದುರಿಗಿದ್ದ ಆ ಪವರ್ತ ಒಂದು ನಗರದಂತೆ ಕಂಡಿತು.
3 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ತಾಮ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ
ನೂಲೂ, ಅಳತೆಯ ಕೋಲೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. 4 ಆಗ ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸು, ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಗಮನಿಸಿ
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದಿರುವೆ. ನೀನು
ನೋಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.”

5 ಆಲಯದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಇರುವದನು್ನ
ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ ಕೋಲಿತು್ತ. ಅದು ಉದ್ದ
ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಆರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಗೋಡೆಯ
ಅಗಲವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು
ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ.

6 ಅವನು ಪೂವರ್ದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅದರ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾ್ವರದ ಅಗಲವನು್ನ
ಅಳತೆಮಾಡಿದನು. ಅದು ಒಂದು ಅಳತೆಕೋಲು ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. 7

ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ಕೋಣೆಗಳ ಉದ್ದಗಲವು ಒಂದು
ಅಳತೆಕೋಲಿನಷಿ್ಟತು್ತ. ಆ ಕೋಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಗೋಡೆಯ
ಅಗಲ ಐದು ಮೊಳ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕೈಸಾಲೆಯ
ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಕೂಡಾ ಒಂದು ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಷಿ್ಟತು್ತ. 8

ಅವನು ಕೈಸಾಲೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. 9 ಅದು ಎಂಟು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ದಾ್ವರದ ಎರಡು ಬದಿಗಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅವನು
ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವು ಎರಡು ಮೊಳ ಅಗಲವಿದ್ದವು. ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿದ್ದ ದಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೈಸಾಲೆಯಿತು್ತ. 10 ದಾ್ವರದ
ಎರಡು ಬದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಗೋಡೆಗಳೂ ಸಮಾನ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವನು
ದಾ್ವರದ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅಳತೆಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹತು್ತ ಮೊಳ
ಅಗಲ ಮತು್ತ ಹದಿಮೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. 12 ಪ್ರತಿ
ಕೋಣೆಯೆದುರು ತಗಾ್ಗದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಅದು ಒಂದು ಮೊಳ
ಎತ್ತರ, ಒಂದು ಮೊಳ ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೋಣೆಗಳು ಚೌಕವಾಗಿದು್ದ
ಅದರ ಗೋಡೆಯು ಆರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ.

13 ಅವನು ಆ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ತುದಿಯ ತನಕ
ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳವಿತು್ತ. ಅದರ
ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎದುರುಬದುರಾಗಿದ್ದವು. 14 ಅವನು ಕೈಸಾಲೆಯ
ಎರಡು ಬದಿಗಳ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಟು್ಟ
ಅಳತೆ ಅರವತು್ತ ಮೊಳದಷಿ್ಟತು್ತ. 15 ಹೊರಗಿನ ಬಾಗಿಲಿನ
ಒಳಭಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಸಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ತುದಿಯ
ತನಕ ಐವತು್ತ ಮೊಳವಿತು್ತ. 16 ಪ್ರತೀ ಕಾವಲು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಗೋಡೆ ಮತು್ತ ಜಗಲಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಿಟಕಿಯ
ಅಗಲದ ಭಾಗವು ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರಕೆ್ಕ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರ
ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವನು್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತು್ತ.

ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರ
17 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಪಾ್ರಕಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂವತು್ತ
ಕೋಣೆಗಳೂ ನೆಲಗಟೂ್ಟ ಇದ್ದವು. ಆ ಕೋಣೆಗಳು ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗಿ
ನೆಲಗಟಿ್ಟಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದವು. 18 ದಾ್ವರದ ಉದ್ದ ಅಳತೆಯಷು್ಟ
ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಅಗಲದ ಅಳತೆಯಾಗಿತು್ತ. ನೆಲಗಟು್ಟ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದ
ಒಳಗಿನ ತುದಿಯ ತನಕವಿತು್ತ. ಇದು ಕೆಳಗಣ ನೆಲಗಟಾ್ಟಗಿತು್ತ. 19

ಅವನು ಕೆಳಗಣ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಿನ
ಪಾ್ರಕಾರದ ಹೊರಭಾಗದ ತನಕ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ, ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.

20 ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತರ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಉದ್ದಗಲವನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. 21 ಈ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳು ಮತು್ತ ಅದರ
ಕೈಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಂತೆಯೇ
ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ,
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 22 ಅದರ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಕೈಸಾಲೆ,
ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪೂವರ್ದ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದಂತೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ
ಬರಲು ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೈಸಾಲೆಯು
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಒಳಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. 23 ಪಾ್ರಕಾರದ
ಹೊರಗೆ ಉತ್ತರದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ದಾ್ವರವಿತು್ತ. ಇದು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ದಾ್ವರದಂತಿತು್ತ. ಅವನು
ಒಳಗೋಡೆಯ ದಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗೋಡೆಯ ದಾ್ವರದ ತನಕ
ಅಳೆದಾಗ, ದಾ್ವರದಿಂದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ನೂರು ಮೊಳವಿತು್ತ.

24 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣದ ಗೋಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಾ್ವರವಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು
ಒಳಗಿನ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಕೈಸಾಲೆಯನೂ್ನ ಅಳತೆಮಾಡಿದನು. ಅದರ
ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು. 25 ಅದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರ ಕೈಸಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆ ಅಂಥ ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಇದ್ದವು. ಆ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ
ಅಗಲವಿತು್ತ. 26 ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರಲು ಏಳು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.
ಅದರ ಕೈಸಾಲೆಯು ದಾ್ವರದ ಒಳಗಿನ ಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅದರ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 27

ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಾ್ವರವಿತು್ತ. ಅವನು ಒಳಗಿನ
ಪಾ್ರಕಾರದ ದಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ದಾ್ವರದ ತನಕ ಅಳತೆ
ಮಾಡಿದನು. ದಾ್ವರದಿಂದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ನೂರು ಮೊಳವಿತು್ತ.

ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರ
28 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣದ ದಾ್ವರದಿಂದ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಈ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರವನು್ನ ಅಳತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಕೂಡಾ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಬೇರೆ
ದಾ್ವರಗಳಂತೆಯೇ ಉದ್ದಗಲವಿತು್ತ. 29 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು,
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳು, ಕೈಸಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರಗಳ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ದಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ದಾ್ವರವು ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 30

ಕೈಸಾಲೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ ಅಗಲ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ.
31 ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕೈಸಾಲೆಯಿತು್ತ. ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವು
ಅದರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿತು್ತ. ಆ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವನು್ನ ಹತ್ತಲು
ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

32 ಅನಂತರ ಅವನು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರವನು್ನ ಅಳತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಬೇರೆ ದಾ್ವರಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದಳತೆಯಿತು್ತ.
33 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆ, ಕೈಸಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ
ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಅಳತೆಯಂತೆ ಇದ್ದವು. ದಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಕೈಸಾಲೆಯ ಮೇಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವು ಐವತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 34 ಅದರ ಕೈಸಾಲೆ
ಹೊರ ಪಾ್ರಕಾರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ದಾ್ವರದ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ
ಕೆಲಸವಿತು್ತ. ಆ ದಾ್ವರಕೆ್ಕೕರಲು ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

35 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಬೇರೆ ದಾ್ವರಗಳಂತೆಯೇ ಅದರ ಅಳತೆಯಿತು್ತ. 36 ಅದರ
ಕೋಣೆಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು ಮತು್ತ ಕೈಸಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ದಾ್ವರದ
ಅಳತೆಯಂತಿತು್ತ. ದಾ್ವರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ದಾ್ವರವು
ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. 37

ಕೈಸಾಲೆಯು ಹೊರ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲಯ ದಾ್ವರದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರವು ಗೋಡೆಗಳ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ದಾ್ವರವನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 39:28 587 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲ 40:37
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ಯಜ್ಞವನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆಗಳು
38 ಈ ದಾ್ವರದ ಕೈಸಾಲೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿದ್ದ ಒಂದು

ಕೋಣೆಯಿತು್ತ. ಇದು ಯಾಜಕರು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿತು್ತ. 39 ಬಾಗಿಲಿನ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಮೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ, ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಈ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು. 40 ಈ
ಕೈಸಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಎರಡು ಮೇಜುಗಳಿದ್ದವು. 41 ಹೀಗೆ ಒಳಭಾಗದ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಾಲು್ಕ ಮೇಜುಗಳೂ ಹೊರಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಮೇಜುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕರು ಎಂಟು ಮೇಜುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 42

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಾಲು್ಕ
ಮೇಜುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಮೇಜುಗಳು ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದ,
ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲ, ಒಂದು ಮೊಳ ಎತ್ತರ. ಈ ಮೇಜುಗಳ
ಮೇಲೆ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಯಾಜಕರು ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 43 ಈ ಸ್ಥಳದ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಸಿಕಿ್ಕಸುವ ಕೊಂಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವು ಈ ಮೇಜುಗಳ
ಮೇಲಿತು್ತ.

ಯಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು
44 ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು

ಉತ್ತರದ ದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿತು್ತ.
ಇನೊ್ನಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿತು್ತ. 45 ಅವನು, “ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ
ಕೋಣೆಯು, ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ. 46 ಆದರೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ
ಕೋಣೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ವಹಿಸುತಿ್ತರುವ
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ, ಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಕುಲದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಯಾಜಕರು ಚಾದೋಕನ
ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆ ಮಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

47 ಅವನು ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದು
ಚೌಕವಾಗಿದು್ದ ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದ, ನೂರು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಆಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ.

ಆಲಯದ ಕೈಸಾಲೆ
48 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆಲಯದ ಕೈಸಾಲೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅದರ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗೋಡೆಯು ಐದು
ಮೊಳ ದಪ್ಪ, ಮೂರು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಳ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮೊಳವಿತು್ತ. 49 ಕೈಸಾಲೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲ
ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೈಸಾಲೆಯನು್ನ ಹತ್ತಲು
ಹತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಕೈಸಾಲೆಯ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದವು.

ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅದರ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಅವನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಆರು

ಮೊಳ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದವು. 2 ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಹತು್ತ ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಎರಡು ಬದಿಯೂ ಐದೈದು ಮೊಳವಿದ್ದವು.
ಅವನು ಆ ಕೋಣೆಯ ಅಳತೆ ತೆಗೆದನು. ಅದು ನಲವತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.

ಆಲಯದ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ
3 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅದರ

ಬಾಗಿಲಿನ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಅಳತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಆ ಗೋಡೆಗಳು ಎರಡು ಮೊಳ ದಪ್ಪವಾಗಿದು್ದ ಏಳು
ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದವು. ದಾ್ವರವು ಆರು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. 4

ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷನು ಕೋಣೆಯ ಉದ್ದವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. “ಇದು
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ” ಎಂದು ಅವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೋಣೆಗಳು
5 ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಲಯದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ

ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಆರು ಮೊಳ ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದವು. 6 ಆ
ಕೋಣೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದವು. ಪ್ರತಿ
ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಆಲಯದ ಗೋಡೆಯು
ಮೆಟಿ್ಟಲು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗಳು ಈ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವು ಆಲಯದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಪ್ರತಿ ಅಂತಸು್ತ
ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆಲಯದ ಸುತ್ತ
ಇದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದಂತೆ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದವು.
ಹೀಗೆ ಕೊನೆ ಅಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಗಳು ಕೆಳಗಣ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಅಗಲವಾಗಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯ ಅಂತಸಿ್ತನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯು
ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೊನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತನವರೆಗೆ ಹೋಗಿತು್ತ.

8 ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಜಗಲಿ ಇರುವದನು್ನ ನಾನು
ಕಂಡೆನು. ಇದು ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರವಾಗಿತು್ತ. ಇದು
ಒಂದು ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 9 ಆ ಕೋಣೆಗಳ
ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯು ಐದು ಮೊಳ ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಆಲಯದ
ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಇದ್ದ ಆ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ 10 ಯಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ
ನಡುವೆ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಂತರವಿತು್ತ. 11 ಆ
ಕೋಣೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಜಗಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದವು.
ಅವಕೆ್ಕ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇನೊ್ನಂದು
ಬಾಗಿಲು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದವು. ಆ ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಯು
ಸುತ್ತಲೂ ಐದು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.

12 ಆಲಯದ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗದ ಕಿರಿದಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕಟ್ಟಡವಿತು್ತ. ಇದು ಎಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿದು್ದ ತೊಂಭತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆಯು ಐದು ಮೊಳ
ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. 13 ನಂತರ ಅವನು ಆಲಯದ ಅಳತೆ ತೆಗೆದನು.
ಆಲಯವು ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳ, ಅದರ
ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಗೋಡೆಯ ಸಹಿತ ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. 14

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳವೂ ನೂರು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಿತು್ತ.

15 ಆಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಯಮಿತದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದವನು್ನ ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದನು. ಅದು
ಗೋಡೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ನೂರು ಮೊಳವಿತು್ತ.

ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ, ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ
ಮುಖಮಾಡಿದ್ದ ಕೈಸಾಲೆಯ 16 ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳು
ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಎಲಾ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಮರದ
ಹೊದಿಕೆಯಿತು್ತ. ದಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಗೆ ನೆಲದಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಕಿಟಕಿಯ ತನಕ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಇತು್ತ.

17 ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳಗಿನ ಮತು್ತ ಹೊರಗಿನ ಕೋಣೆಗಳ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ 18 ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರ
ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಎರಡು ಕೆರೂಬಿದೂತರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಖಜೂರ್ರ
ವೃಕ್ಷವಿತು್ತ. ಪ್ರತಿ ಕೆರೂಬಿದೂತರಿಗೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದವು. 19

ಒಂದು ಮುಖ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿದು್ದ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವನು್ನ
ದಿಟಿ್ಟಸುತಿ್ತತು್ತ. ಇನೊ್ನಂದು ಮುಖವು ಸಿಂಹದ ಮುಖದಂತಿದು್ದ ಆಚೆ
ಪಕ್ಕದ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವನು್ನ ನೋಡುವಂತಿತು್ತ. ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಈ ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 20 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲದಿಂದ ಬಾಗಿಲವರೆಗೆ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ
ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

21 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು ಚೌಕವಾಗಿದ್ದವು.
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೆದುರು ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಂತೆ
ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದ 22 ಒಂದು ವಸು್ತ ಇತು್ತ. ಅದು ಮೂರು ಮೊಳ ಎತ್ತರ,
ಎರಡು ಮೊಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. ಅದರ ಮೂಲೆಗಳು, ಅದರ ಚೌಕಟು್ಟ
ಮತು್ತ ಬದಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. “ಈ
ಮೇಜು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.

23 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು
ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 24 ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಚಿಕ್ಕ
ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಮಡಚುವ ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು.
25 ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿದೂತರ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತೊ್ತೕ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕೈಸಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಸೂರು ಇತು್ತ. 26 ಇದಕೆ್ಕ ತೆರೆಯಲಾಗದ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಇದರ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂರು ಮತು್ತ ಆಲಯದ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷದ ಕೆತ್ತನೆ
ಕೆಲಸವಿತು್ತ.
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ಯಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು

ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದಾ್ವರದ
ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ

ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅದು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ
ಸ್ಥಳದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲತು್ತ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಈ
ಕಟ್ಟಡವು ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿದು್ದ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗಿಂದ ಜನರು ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಆ ಕಟ್ಟಡವು ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನಷು್ಟ ಎತ್ತರವಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ
ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳಿದ್ದವು. ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳದ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರವು
ಆಲಯಕೂ್ಕ ಕಟ್ಟಡಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇತು್ತ. ಎದುರಿನ ಕೋಣೆಗಳು
ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ನೆಲಗಟಿ್ಟಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದವು. 4 ಇದರ
ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದಾ್ದಗೂ್ಯ, ಹತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲ,
ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ದಾರಿಯು ಆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ.
5 ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಮೂರು ಅಂತಸು್ತ ಎತ್ತರವಿದಾ್ದಗೂ್ಯ ಇದಕೆ್ಕ
ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ತಂಭಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತನ
ಕೋಣೆಗಳು, ಮಧ್ಯ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸು್ತಗಳ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಇದ್ದವು. ಮೇಲಿನಂತಸು್ತ, ಮಧ್ಯ ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಕಿರಿದಾಗಿತು್ತ.
ಮತು್ತ ಮಧ್ಯ ಅಂತಸು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತಗಿಂತ ಅಗಲದಲಿ್ಲ
ಕಿರಿದಾಗಿತು್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳು ಆ ಜಾಗವನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದವು. 7 ಕೋಣೆಗಳ ಉದ್ದಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು
ಗೋಡೆಯು ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಸಮವಾಗಿ ಇತು್ತ. ಇದು
ಕೋಣೆಗಳೆದುರು ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. 8 ಹೊರಗಿನ
ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಸಾಲು ಐವತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕಟ್ಟಡವು ನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. 9 ಕಟ್ಟಡದ ಪೂವರ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶ
ದಾ್ವರವು ಇತು್ತ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದಿಂದ ಜನರು
ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಈ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವು ಪಾ್ರಕಾರದ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವಲಿ್ಲಯೇ ಇತು್ತ.

ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತು್ತ ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗಕೆ್ಕ ತಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಕೋಣೆಗಳು ಇದ್ದವು. 11 ಈ ಕೋಣೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದಾರಿಯು
ಇತು್ತ. ಇದು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ
ಅಳತೆಯೂ ಬಾಗಿಲು ಕದಗಳ ವಿನಾ್ಯಸವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 12

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವು ಕಟ್ಟಡದ ಪೂವರ್
ಭಾಗದಲಿ್ಲದು್ದ ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಾರಿಯಿಂದ ಜನರು
ಒಳಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

13 ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, “ನಿಯಮಿತ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ
ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ಉತ್ತರದ ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆಗಳು
ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ ಇವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ಅತಿ ಪವಿತ್ರ
ಕಾಣಿಕೆಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು. ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಅತಿ ಪವಿತ್ರ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನಿ್ನಡುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. ಅತಿ
ಪವಿತ್ರ ಕಾಣಿಕೆ ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ,
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಕಾಣಿಕೆ. 14 ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ
ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವಸು್ತಗಳು
ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಇತರ ಜನರು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.”

ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರ
15 ಆಲಯದ ಒಳಭಾಗದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ

ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ದಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಆ ಜಾಗವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅಳೆದನು. 16 ಪೂವರ್ ಭಾಗವನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಅಳತೆ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಳೆದನು. ಅದು ಐನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 17

ಅವನು ಉತ್ತರ ಭಾಗವನು್ನ ಅಳೆದನು, ಅದು ಐನೂರು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಿತು್ತ. 18 ಅವನು ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗವನು್ನ ಅಳೆದನು, ಅದು
ಐನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 19 ಅನಂತರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಭಾಗಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅಳೆದನು. ಅದು ಐನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 20

ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ನಾಲು್ಕ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಅಳೆದನು. ಆ
ಗೋಡೆ ಐನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಿದು್ದ ಐನೂರು ಮೊಳ ಅಗಲವಿತು್ತ.
ಅದು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವನು

ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದಿತು. ದೇವರ ಸ್ವರವು

ಸಮುದ್ರದ ಶಬ್ದದಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಮಹಿಮಾ

ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನೆಲವು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. 3 ನಾನು ನೋಡಿದ
ದಶರ್ನವು ಕೆಬಾರ್ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿ ಕಂಡ ದಶರ್ನದಂತಿತು್ತ. ನಾನು
ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದೆನು. 4 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದಿತು.

5 ಆಗ ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ
ತಂದಿತು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿತು. 6

ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಯಾರೋ ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7

ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವರವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವೂ ಪಾದಪೀಠವೂ ಇರುವ
ಸ್ಥಳ. ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿರಂತರವೂ
ವಾಸಿಸುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ರಾಜರೂ ಅವರ
ಜನರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸರು.
ಅವರ ರಾಜರುಗಳ ಮೃತಶರೀರವನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
8 ಅವರ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ನನ್ನ ಹೊಸಿ್ತಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡುವದರಿಂದ
ಅವರ ನಿಲುವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡುವದರಿಂದ
ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗೋಡೆಯು ಅವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಅವರು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದಾಗ ಮತು್ತ ಆ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆನು. 9 ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ರಾಜರ ಹೆಣಗಳನೂ್ನ
ನನಿ್ನಂದ ದೂರಮಾಡಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವೆನು.

10 “ಈಗ, ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಆಲಯದ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಆಲಯದ ವಿನಾ್ಯಸದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ತಿಳಿದಾಗ
ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 11 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. ಆಲಯದ
ವಿನಾ್ಯಸವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ, ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರಗಳು ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಅದರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ.
ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಧಮರ್ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಎಲಾ್ಲ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಿರಿ. 12 ಇದು ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆ: ಪವರ್ತದ
ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇರೆಯೊಳಗಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. ಇದು ಆಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆ.

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ
13 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಉದ್ದಮೊಳದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಲಿವೆ ತೋಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಅದರ ಆಳ ಒಂದು ಮೊಳ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಅಗಲ
ಒಂದು ಮೊಳ. ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಗೇಣುದ್ದದ ಚೌಕಟಿ್ಟತು್ತ.
ಇದು ಎತ್ತರವಾದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ವಿನಾ್ಯಸ. 14 ನೆಲದಿಂದ
ಅಡಿಪಾಯದ ತಳದವರೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯದ ಎತ್ತರ ಎರಡು ಮೊಳ,
ಅದರ ಅಗಲ ಒಂದು ಮೊಳ, ಚಿಕ್ಕ ಸಜ್ಜದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಜ್ಜದವರೆಗೆ
ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಎತ್ತರ, ಎರಡು ಮೊಳ ಅಗಲ. 15 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ. ಅದರ ನಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳು ಕೊಂಬಿನ ಆಕಾರದಂತಿದ್ದವು. 16 ಬೆಂಕಿಹಾಕುವ ಸ್ಥಳದ
ಉದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು ಮೊಳ; ಅಗಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮೊಳ. ಅದು
ಚೌಕವಾಗಿತು್ತ. 17 ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲು ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲ,
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿದು್ದ ಚೌಕವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದ ಅಂಚು ಅಧರ್ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. (ಅಡಿಪಾಯದ ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದ ಕಾಲುವೆಯ ಅಗಲ ಎರಡು ಮೊಳ.) ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹತು್ತವ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಪೂವರ್ಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವು.”

18 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟವಾಗ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಚಿಮುಕಿಸುವದಕೆ್ಕ ಈ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸು. 19 ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯ ಯಾಜಕರ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಎಳೆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು.
ಇವರು ಲೇವಿಕುಲದ ಯಾಜಕರು. ಇವರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.’” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 “ನೀನು ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇದಿಯ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಬೇಕು;
ಮತು್ತ ಮೆಟಿ್ಟಲಿನ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ದಿಂಡಿನ ಮೇಲೂ ರಕ್ತ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು
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ವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ. 21 ಆಮೇಲೆ ಪಾಪಪರಿಹಾರದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಲಯದ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಆಲಯದ
ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುಡಬೇಕು.

22 “ಎರಡನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋತವನು್ನ ನೀನು
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕರು ಹೇಗೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಮಾಡಬೇಕು. 23 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ನಂತರ
ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಒಂದು ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಉಪು್ಪ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಟಗರನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿದಿವಸ
ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಒಂದೊಂದು ಆಡನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿ ಮತು್ತ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 26

ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಯಾಜಕರು ವೇದಿಯನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಮಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.
27 ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತರುವಾಯ, ಎಂಟನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು
ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವೆನು.” ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

ಹೊರಗಿನ ದಾ್ವರ

ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆಲಯದ
ಪೂವರ್ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ತಂದನು. ನಾವು ದಾ್ವರದ ಹೊರಗಿದೆ್ದವು.
ದಾ್ವರವು ಮುಚಿ್ಚತು್ತ. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ

ಹೀಗೆಂದನು, “ಈ ದಾ್ವರವು ಮುಚಿ್ಚಯೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು
ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಚಿ್ಚಯೇ
ಇರಬೇಕು. 3 ಜನರ ಅಧಿಪತಿಯು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಈ ದಾ್ವರದ ಬಳಿ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಧಿಪತಿಯು ದಾ್ವರದ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅದೇ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೊರ ಬರಬೇಕು.”

ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರತೆ
4 ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆಲಯದ

ಮುಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಾನು
ನೋಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆತನ ಆಲಯವನು್ನ
ತುಂಬುತಿ್ತತು್ತ. ನಾನು ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಿದೆನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳು, ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊ. ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು. ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬರುವ ಪ್ರವೇಶ
ದಾ್ವರಗಳನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೇಶ
ದಾ್ವರಗಳನೂ್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ನೋಡು. 6 ಅನಂತರ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಾಂಗವೇ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನನಗೆ
ಸಾಕಾಗಿವೆ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಅನ್ಯರನು್ನ
ತಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯಾದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ
ಆಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ, ಕೊಬು್ಬ, ರಕ್ತಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ಇವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತವೆ. 8 ನೀವು
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಅನ್ಯರ ವಶಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.’”

9 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗೆ
ತನುಮನಗಳಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲದವನು ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು. 10 ಗತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಲೇವಿಯರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಲೇವಿಯರು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು. 11 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಲೇವಿಯರು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆಲಯದ
ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವನು್ನ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ದರು. ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡಿದರು. ಜನರು ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತಯಾರುಮಾಡಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವರ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಅವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. 12 ಆದರೆ ಆ

ಲೇವಿಯರು, ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ‘ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು.’” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರಂತೆ ಲೇವಿಯರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರಕೂಡದು. ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೂ, ಅತೀ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳ ಬಳಿಗೂ ಬರಬಾರದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರ
ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅವಮಾನಿತರಾಗಬೇಕು. 14 ಆದರೆ ನಾನು
ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುವೆನು. ಅವರು
ಅದರೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವರು.

15 “ಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಆದರೆ
ಲೇವಿಯರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದಾಗ ಚಾದೋಕನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಯಾಜಕರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪರಾಂಬರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವರು ಮಾತ್ರ
ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಯಜ್ಞಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಕೊಬು್ಬ ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 16 “ಅವರು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ನನ್ನ
ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ನನಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಬರುವರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಹಿಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುವರು. 17 ಒಳಗಿನ
ಪಾ್ರಕಾರದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವನು್ನ ಹೊಕು್ಕವಾಗ ಅವರು ನಾರುಮಡಿ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸುವರು. ಅವರು ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಪ್ರವೇಶ
ದಾ್ವರದಲಾ್ಲಗಲಿ ಆಲಯದೊಳಗಾಗಲಿ ಸೇವೆಮಾಡುವಾಗ
ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. 18

ಅವರು ನಾರುಮಡಿಯ ಮುಂಡಾಸನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅದೇ
ಬಟೆ್ಟಯ ಚಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಧರಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ಬೆವರು ಬರಿಸುವ
ಯಾವ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ ಅವರು ಧರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 19 ಹೊರಗಿನ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ, ನನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುವರು.
ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಗಾ್ರಣ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವರು ಮತು್ತ ಹೊರಗಿನ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನರು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಂತಾಗುವುದು.

20 “ಆ ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ
ಮತು್ತ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು
ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಶೋಕವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಿಸುವದಕೆ್ಕ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. 21

ಯಾಜಕರು ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದಿರಬಾರದು. 22 ಯಾಜಕರು
ವಿಧವೆಯರನಾ್ನಗಲಿ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನಗೊಂಡ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನಾ್ನಗಲಿ
ಮದುವೆಯಾಗಕೂಡದು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಂತತಿಯವಳೇ ಆಗಿರುವ
ಕನಿ್ನಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು.

23 “ಯಾಜಕರು ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಲ್ಲದ
ವಸು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅವರು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 24 ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಶರಾಗಿ ಯಾಜಕರು ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಆಡಳಿತವನು್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು
ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಟಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವಾಗ ನನ್ನ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು ಮತು್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲಾ್ಲ
ರಜಾದಿನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಅವರು
ಗೌರವಿಸುವರು. 25 ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದರೆ ಸತ್ತವರು ತಮ್ಮ
ಹೆತ್ತವರಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಲಿ ಆಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 26 ಆ ಯಾಜಕನು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತರುವಾಯ ತಾನು ಏಳು ದಿವಸ ಕಾಯಬೇಕು.
27 ಅನಂತರ ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ
ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ದಿನದಂದು ಯಾಜಕನು
ಮೊದಲು ತನಗಾಗಿ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

28 “ಲೇವಿಯರ ಆಸಿ್ತಯು ನಾನೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಯಾವ ಆಸಿ್ತಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ. 29 ಜನರು
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ, ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ,
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ತಂದ ಕಾಣಿಕೆಯೇ ಅವರ
ಆಹಾರವಾಗಿರುವದು. 30 ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವು ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಾದುವ ಮೊದಲನೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಿಟು್ಟ
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ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೕರಿ. 31 ಯಾಜಕರು ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸತು್ತ
ಅಥವಾ ವನ್ಯಜಂತುಗಳು ಕೊಂದಿರುವ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯಾಗಲಿ
ಪಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಪವಿತ್ರ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ

“ನೀನು ಚೀಟುಹಾಕಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ದೇಶವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಡಬೇಕು. ಅದು

ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಗಲವಿರುವದು. ಈ ಎಲಾ್ಲ ಜಾಗವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 2 ಆ
ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಐನೂರು ಮೊಳ ಚೌಕದ ಸ್ಥಳ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪರಿಧಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಜಾಗವಿರುವದು. 3 ಪವಿತ್ರವಾದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಸ್ಥಳವು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಭಾಗವು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಐನೂರು ಮೊಳ ಚೌಕವಾದ
ಜಾಗವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಲಯವು
ಅಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 5 ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಳಿದಧರ್ ಭಾಗವು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಗಲದ ಜಾಗವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾಸಿಸುವ
ಪಟ್ಟಣವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.

6 “ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗವು ಸಹ
ಇರುತ್ತದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗವು
ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ಅಧಿಪತಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗದ ಎರಡು
ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಭೂಭಾಗಗಳಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಟ್ಟಣದ ಪೂವರ್
ಭೂಭಾಗ. ಇದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ಭಾಗದಲಿ್ಲದೆ.
ಅಧಿಪತಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಭಾಗವು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಅಂಚಿನಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಪತಿಯ ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಂಚಿನಿಂದ ಪೂವರ್ದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 8

ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಈ ಭಾಗವು ಅಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಅಧಿಪತಿಯು ಜನರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿ ಅವರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ
ಭೂಭಾಗವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.”

9 ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು: “ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರನು್ನ ಆಳುವವರೇ, ಅವರನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಆಳುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನಾ್ಯಯದಿಂದಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ಜನರನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ನಾ್ಯಯವಾದ
ಅಳತೆಗಳನೂ್ನ ತಾ್ರಸುಗಳನೂ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. 11 ಏಫಾ ಮತು್ತ
ಬತ್ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಬತ್ ಮತು್ತ
ಏಫಾ ಇವೆರಡೂ ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಪಾಲು. ಆ
ಅಳತೆಗಳು ಹೋಮೆರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 12 ಒಂದು ಶೆಕೆಲ್
ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೆರಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿನವು ಅರವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ನಷು್ಟ
ಇರಬೇಕು. ಅದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಶೆಕೆಲ್ ಮತು್ತ
ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು.

13 “ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಯಿದು:
ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಗೋಧಿಗೆ 1/6 ಏಫಾ ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಹೋಮರ್ ಬಾಲಿರ್ಗೆ 1/6 ಏಫಾ ಬಾಲಿರ್ ಕೊಡಬೇಕು;
14 ಒಂದು ಕೋರ್ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಗೆ 1/10 ಬತ್ ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು;
ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್, ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಕೋರ್ ಎಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
15 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನೀರಾವರಿಯ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ ಇನೂ್ನರು
ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
“ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳಿಗೂ, ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೂ

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಿಗೂ ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ
ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಜನರನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವವು.” ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು.

16 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬದ
ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಪತಿಯು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ಅಧಿಪತಿಯು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಶೇಷ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಂತತಿಯ ಜನರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಧಿಪತಿಯು ಈ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.”

18 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆಲಯದ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 19

ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಪಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು
ಕಂಬಗಳಿಗೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಜ್ಜದ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದ ಎರಡು ನಿಲುವು
ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 20 ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ
ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಹೀಗೆಯೇ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವಿರಿ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಪರ್ಣೆ
21 “ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನೀವು

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವು ಈ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವದು. ಆ ಹಬ್ಬವು ಏಳು ದಿವಸಗಳ
ತನಕ ನಡೆಯುವದು. 22 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಜೆಯನಾ್ನಳುವ
ರಾಜನು ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವದು. 23 ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ರಾಜನು ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ರಾಜನು
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಹೋರಿಯೊಂದಿಗೂ ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯನು್ನ
ಟಗರಿನೊಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜನು ಪ್ರತೀ
ಒಂದು ಏಫಾ ಜವೆಗೋಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 25 ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿವಸಗಳಲೂ್ಲ
ರಾಜನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವದು. ಈ ಕಾಣಿಕೆಯು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ, ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವೆ.”

ರಾಜನೂ ಹಬ್ಬಗಳೂ

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ದಾ್ವರವು ಆರು
ಕೆಲಸದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ಸಬ್ಬತ್

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವದು. 2 ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ದಾ್ವರದ ಕೈಸಾಲೆಯೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರ ನಿಲುವು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವನು.
ಅಧಿಪತಿಯು ಕೊಡುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ ಆಗ ಯಾಜಕರು ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.
ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ದಾ್ವರದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವನು.
ಅನಂತರ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವನು. ಆ ದಾ್ವರದ ಕದಗಳು
ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕ ತೆರೆದೇ ಇರುವವು. 3 ಸಬ್ಬತ್ ಮತು್ತ
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಅದೇ ದಾ್ವರದ ಬಳಿ
ಆರಾಧಿಸುವರು.

4 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ರಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಅವನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಆರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ರಾಜನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ
ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಏಫಾ ಧಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಹಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

6 “ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ದಿವಸ ಅವನು ಒಂದು ಎಳೇ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಟಗರನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 7 ರಾಜನು ಒಂದು ಏಫಾ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
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ಹೋರಿಯೊಂದಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಏಫಾ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಟಗರಿನೊಂದಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಧಿಪತಿಯು
ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತನಗಿಷ್ಟವಾದಷು್ಟ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಏಫಾ ಧಾನ್ಯಕೆ್ಕ ಒಂದು
ಹಿನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.

8 “ಅಧಿಪತಿಯು ಆಲಯದ ಸಂಕೀಣರ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅವನು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದಾ್ವರದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ಅದರ
ಮೂಲಕವೇ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.

9 “ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರುವಾಗ ಉತ್ತರ ದಾ್ವರದಿಂದ
ಬರುವವರು ದಕ್ಷಿಣ ದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
ದಕ್ಷಿಣದ ದಾ್ವರದಿಂದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಉತ್ತರ ದಾ್ವರದ
ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರೂ ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 10 ರಾಜನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಜನರು
ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವನು ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.

11 “ಹಬ್ಬದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ
ಎಳೇ ಹೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಏಫಾ
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ
ಧಾನ್ಯವು ರಾಜನಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ಒಂದು ಏಫಾ ಧಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹಿನ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕು.

12 “ರಾಜನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಅಥವಾ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಅವನಿಗಾಗಿ
ಪೂವರ್ದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಂತೆ ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಅವನು
ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು.

ದೈನಂದಿನ ಸಮಪರ್ಣೆ
13 “ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ವಷರ್ದ

ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಕುರಿಯನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನೀನು
ಐದು ಸೇರು ಗೋಧಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಹೀಗೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುರಿ, ಧಾನ್ಯ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪ್ರತೀ ಮುಂಜಾನೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.”

ರಾಜನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ

ರಾಜನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನು್ನ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರುವದು.
ಅದು ಅವರ ಆಸಿ್ತಯಾಗುವದು. 17 ಆದರೆ ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ ಭೂಮಿಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಮಾತ್ರವೇ
ದಾಸನದಾ್ದಗಿರುವದು. ಅನಂತರ ಅದು ರಾಜನಿಗೆ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗುವದು. ರಾಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ರಾಜನಿಂದ
ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಅನುಭೋಗಿಸುವರು. 18

ರಾಜನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗಕೆ್ಕಂದು
ಬಲತಾ್ಕರದಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಥವಾ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂಬಾರದು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಾಲನು್ನ ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.”

ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆಮನೆ
19 ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಮಹಾದಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ

ಪ್ರವೇಶಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಯಾಜಕರ ಪವಿತ್ರ
ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 20 ಅವನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಮತು್ತ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸಗಳನು್ನ ಬೇಯಿಸುವರು.
ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುಡುವರು. ಇದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆಂದರೆ ಅವರು
ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ತರುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸಾವರ್ಜನಿಕರು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆ
ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ ತರಬಾರದು.”

21 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಆ ಪಾ್ರಕಾರದ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾ್ರಕಾರದ ಪ್ರತೀ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾ್ರಕಾರವಿರುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 22

ಆ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾ್ರಕಾರವಿತು್ತ. ಈ ಪಾ್ರಕಾರದ ಉದ್ದ ನಲವತು್ತ ಮೊಳ
ಮತು್ತ ಅಗಲ ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ. ಈ ನಾಲು್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾ್ರಕಾರಗಳು
ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 23 ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಈ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 24 ಅವನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆಲಯದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಜನರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಆ ಜನರಿಗಾಗಿ
ಬೇಯಿಸುವರು.”

ಆಲಯದಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕೆ

ಅವನು ಆಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಆಲಯದ
ಪೂವರ್ ದಾ್ವರದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರನು್ನ

ಕಂಡೆನು. ಆಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ. ಆ ನೀರು
ಆಲಯದ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹರಿಯುತಾ್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಉತ್ತರದ ದಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ತಂದು, ದೇವಾಲಯದ ಹೊರ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೇ ಪೂವರ್ ದಾ್ವರಕೆ್ಕ ತಂದನು. ಆ ದಾ್ವರದ ದಕ್ಷಿಣದ
ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತಿ್ತತು್ತ.

3 ಅವನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ ನೂಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದನು. ಅವನು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದನು.
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ
ಹೇಳಿದನು. ನೀರು ನನ್ನ ಪಾದ ಮುಳುಗುವಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. 4

ಅವನು ತಿರುಗಿ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದನು. ಆ ಜಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲಿನಷು್ಟ
ಆಳವಿತು್ತ. ತಿರುಗಿ ಅವನು ಸಾವಿರ ಮೊಳದಷು್ಟ ದೂರ ಅಳತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀರು ನನ್ನ ಸೊಂಟದಷು್ಟ ಆಳವಾಗಿತು್ತ. 5 ಅವನು ಇನೂ್ನ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ದೂರ ಅಳೆದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೆಚಿ್ಚದು್ದ ನನಿ್ನಂದ
ದಾಟಲು ಆಗದಷು್ಟ ಆಳವಿತು್ತ. ಅದು ನದಿಯಾಗಿತು್ತ. ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಈಜಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ದಾಟಲಾಗದ ಆಳವಾದ ಹೊಳೆಯಾಗಿತು್ತ. 6

ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನೋಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಗಮನವಿಟಿ್ಟಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 7 ನಾನು ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಅದರ
ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. 8

ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ, “ಈ ನದಿಯು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಅರಾಬಾ
ತಗಿ್ಗನ ಕಡೆ ಹರಿಯುತಿ್ತದೆ. 9 ಇದು ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರಿದಾಗ
ಅದರ ನೀರು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗುವದು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಾನಾ ತರದ
ಮೀನುಗಳು ಜೀವಿಸುವವು, ಮತು್ತ ಆ ಹೊಳೆಯು ಹರಿಯುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ವಾಸಿಸುವವು. 10 ಎಂಗೇದಿಯಿಂದ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಏನ್ಎಗ್ಲಯಿಮ್ ತನಕ ಬೆಸ್ತರು ಹೊಳೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ಬೀಸಿ ನಾನಾ ತರದ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವದನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಬಹುದು. ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಎಷು್ಟ ವಿಧವಾದ
ಮೀನುಗಳಿವೆಯೋ ಅಷೆ್ಟೕ ವಿಧವಾದ ಮೀನುಗಳು ಈ
ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇವೆ. 11 ಆದರೆ ಜವುಗು ನೆಲಗಳೂ ಸವುಳು
ನೆಲಗಳೂ ಸಿಹಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಪು್ಪ ತಯಾರಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವವು. 12 ಎಲಾ್ಲ ತರಹದ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳು
ನದಿಯ ಇಕೆ್ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುವವು. ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು
ಎಂದಿಗೂ ಒಣಗಿ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉದುರವು. ಆ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ
ಹಣು್ಣಗಳು ಇರುವವು. ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಆಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದರ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಔಷಧಿಯನೂ್ನ
ತಯಾರಿಸಬಹುದು.”

ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ
13 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವಾಗ
ಅವುಗಳ ಮೇರೆ ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಲು
ಇರುವದು. 14 ನೀವು ದೇಶವನು್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾಲು
ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ಈಗ ನಾನು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
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15 “ದೇಶದ ಮೇರೆ ಯಾವದೆಂದರೆ, ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು
ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಹೆತೊ್ಲೕನ್ ಕಡೆಗೂ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆದಾದ್ ಕಡೆಗೂ 16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೋತ್ ಕಡೆಗೂ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಿಬ್ರಯಿಮ್ (ಇದು ದಮಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹಾಮತ್ಗಳ
ಮೇರೆಯಲಿ್ಲದೆ) ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಾಚೇರ್ ಕಡೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹತಿ್ತೕಕೋನ್ (ಇದು ಹವಾನದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲದೆ) ಕಡೆಗೂ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 17 ಹೀಗೆ ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ದಮಸ್ಕದ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಾದ ಹಚರ್ ಐನೋನ್ ಮತು್ತ
ಹಮಾತಿಗೆ ಸೇಪರ್ಡೆಯಾಗುವದು. ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮೇರೆ.

18 “ಪೂವರ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ, ಮೇರೆಯು ಹವಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ದಮಸ್ಕದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಹಚರ್ ಐನೋನ್ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಜೋಡರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿದು ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ತಾಮಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂವರ್
ಕಡೆಯ ಮೇರೆ.

19 “ದಕ್ಷಿಣ ಮೇರೆಯು ತಾಮಾರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೆರೀಬೋತ್-
ಕಾದೇಶ್ ನಲಿ್ಲರುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯವರೆಗೂ ಹೋಗುವರು. ಬಳಿಕ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರಿನ ತೊರೆಯ ಮಾಗರ್ದಿಂದ
ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವದು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆ.

20 “ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಲೆಬೊಹಮಾತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಸಮುದ್ರ ತೀರವೇ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

21 “ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. 22 ನೀವು ಇದನು್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಪರದೇಶದವರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಈ ದೇಶದ
ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಅವರು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಳೆದ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನವರಂತಿರುತಾ್ತರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 23 ಯಾವ
ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಆ ಪರದೇಶಸ್ಥನು ವಾಸವಾಗಿರುತಾ್ತನೋ ಅದೇ
ಕುಲದವರು ಅವನಿಗೆ ನೆಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.” ಇದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವಿವಿಧ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ

“ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೆತೊ್ಲೕನಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹಮಾತ್ ಕಣಿವೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಚರ್ ಏನಾನಿಗೂ

ಹೋಗುವುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಹಮಾತ್ ಮತು್ತ ದಮಸ್ಕಸ್ನ
ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವದು. ಪೂವರ್ದ ಗಡಿಯಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಹೋಗುವ ಈ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದಾನ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ,
ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಸಿಗುವದು.

ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗ
8 “ಆ ಯೆಹೂದನ ಸರಹದಿ್ದನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ

ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೆ ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕಾದ ಭೂಮಿಯಿದೆ. ಇದಲ
ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ. ಇದರ ಉದ್ದವು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಇರುವ ಬೇರೆ ಕುಲದವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ
ಭೂಮಿಯಷಿ್ಟರುವುದು. ಆಲಯವು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವದು. 9 ಈ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಇದು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿರುವದು. 10 ಈ ವಿಶೇಷವಾದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

“ಯಾಜಕರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಭಾಗದ ಉದ್ದವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ
ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು. 11

ಈ ಭೂಮಿಯು ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವರಿಗಿರುವದು. ಆ ಜನರು
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಇತರ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರೂ ಇವರು ನನಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡುವದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಲೇವಿಕುಲದ
ಜನರಂತೆ ಚಾದೋಕನ ಸಂತತಿಯವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
12 ಪವಿತ್ರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಈ ಭಾಗವು ಆ ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ
ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೇವಿಯರ ಭೂಮಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ.

13 “ಯಾಜಕರ ಭೂಮಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಪಾಲಿನ
ಭೂಮಿ ಇರುವದು. ಇದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ; ಅಗಲ
ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ. ಈ ಎರಡು ಪಾಲುಗಳ ಒಟ್ಟಳತೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು

ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲ. 14 ಈ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರು ಮಾರಕೂಡದು, ಬದಲಾಯಿಸಕೂಡದು
ಮತು್ತ ವಿಭಜಿಸಕೂಡದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ
ದೇಶದ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಆಸಿ್ತಯ ಪಾಲು
15 “ಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ

ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಗಲದ ಒಂದು ತುಂಡು ಜಾಗ ಉಳಿಯುವದು. ಈ ಜಾಗವು
ನಗರವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ; ಪಶುಗಳ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇರುವದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ
ಜಾಗವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನಗರವು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇರುವದು. 16 ನಗರದ ಅಳತೆಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವದು;
ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳ; ದಕ್ಷಿಣದ
ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳ ಇರುವದು.
17 ಪಶುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿರುವದು. ಈ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ ಅಗಲವು ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ಇನೂ್ನರ ಐವತು್ತ ಮೊಳವಿರುತ್ತದೆ. 18 ವಿಶೇಷವಾದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಸ್ಥಳದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಮತು್ತ
ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪವಿತ್ರ
ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ. 19 ನಗರದ ಕೆಲಸಗಾರರು
ಈ ಜಾಗವನು್ನ ಉತು್ತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸುವರು. ಇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

20 “ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಚೌಕವಾಗಿರುವದು. ಇದರ
ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ
ಮೊಳ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೀನು ಅದರ ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವು
ಲೇವಿಯರಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮತೊ್ತಂದು ಭಾಗವು ಪಟ್ಟಣಕಾ್ಕಗಿರುತ್ತದೆ.

21 “ಈ ವಿಶೇಷ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ
ಸೇರಿದೆ. ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶವು ಚೌಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 25,000
ಮೊಳ. ಇದರ ಅಗಲ 25,000 ಮೊಳ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಭಾಗವು ಯಾಜಕರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಗವು ಲೇವಿಯರಿಗೂ
ಒಂದು ಭಾಗವು ದೇವಾಲಯಕೂ್ಕ ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶದ
ಕೇಂದ್ರದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗವೆಲಾ್ಲ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಭಾಗಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದದ
ಭಾಗಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯು ಅಧಿಪತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

23 “ಈ ವಿಶೇಷ ಜಾಗದ ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಥಳವು ಜೋಡರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಲದವರಿಗಾಗಿ. ಈ ಗೋತ್ರದ
ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದವರಿಗೆ ಪೂವರ್ದ ಮೇರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು
ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವದು. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ತನಕ ಇಲಿ್ಲ ಜಾಗ
ದೊರೆಯುವ ಕುಲದವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್,
ಸಿಮೆಯೋನ್, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಜೆಬೂಲೂನ್ ಮತು್ತ ಗಾದ್
ವಂಶದವರು.

28 “ದೇವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆಯು ತಾಮಾರಿನಿಂದ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಮೆರೀಬೋತ್ಕಾದೇಶ್ ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯ
ನೀರಿನಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನದಿಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ಭೂಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ತಾನು ಸೇರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 29 ಈ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಕುಲದವರಿಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತೀ ಕುಲದವರಿಗೆ
ದೊರಕುವ ಭೂಮಿಯ ವಿವರ.” ಇದು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ನಗರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು
30 “ಇವು ನಗರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಕುಲದವರ ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
“ನಗರದ ಉತ್ತರದ ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳ

ಉದ್ದವಾಗಿರುವದು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇರುವವು.
ರೂಬೇನ್ ಬಾಗಿಲು, ಯೆಹೂದ ಬಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಲೇವಿ ಬಾಗಿಲು.

32 “ನಗರದ ಪೂವರ್ದ ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿರುವದು. ಈ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವವು. ಯೋಸೇಫ್ ಬಾಗಿಲು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಬಾಗಿಲು
ಮತು್ತ ದಾನ್ ಬಾಗಿಲು.
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33 “ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಿರುವದು. ಇದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವವು.
ಸಿಮೆಯೋನ್ ಬಾಗಿಲು, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಬಾಗಿಲು ಮತು್ತ ಜೆಬುಲೂನ್
ಬಾಗಿಲು.

34 “ನಗರದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆಯು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಿರುವದು. ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇರುವವು.
ಗಾದ್ ಬಾಗಿಲು, ಆಶೇರ್ ಬಾಗಿಲು ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಬಾಗಿಲು.

35 “ನಗರದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮೊಳ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ನಗರದ ಹೆಸರು ‘ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.’”
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ದಾನಿಯೇಲ

ದಾನಿಯೇಲನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ
ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. 2 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಆಲಯದ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

3 ಆಗ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ
ಆದೇಶಕೊಟ್ಟನು. ಅಶೆ್ಪನಜನು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಂಚುಕಿಯರಿಗೆ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನು ಕೆಲವು ಜನ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಶೆ್ಪನಜನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜವಂಶೀಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆತನದವರನು್ನ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ
ಸೇರಿಸಬಯಸಿದನು. 4 ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಆರೋಗ್ಯವಂತರೂ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ ಸುಂದರರೂ
ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ ವಿದಾ್ಯನಿಪುಣರೂ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕರನು್ನ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವೆಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ್ದೕಯ ಭಾಷೆಯನೂ್ನ
ಬರವಣಿಗೆಯನೂ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದನು.

5 ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದಿನಾಲು ಆ ತರುಣರಿಗೆ ತಾನು
ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 6 ಆ
ತರುಣರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾದ ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ,
ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬವರಿದ್ದರು. 7 ಅಶೆ್ಪನಜನು ಆ
ಯೆಹೂದ್ಯ ತರುಣರಿಗೆ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಹೆಸರುಗಳನಿ್ನಟ್ಟನು.
ದಾನಿಯೇಲನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ್, ಹನನ್ಯನ ಹೊಸ
ಹೆಸರು ಶದ್ರಕ್, ಮೀಶಾಯೇಲನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಮೇಶಕ್ ಮತು್ತ
ಅಜಯರ್ನ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಅಬೇದ್ನೆಗೋ.

8 ದಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನ ಪುಷಿ್ಟದಾಯಕ ಆಹಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾನೀಯವನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆಹಾರ ಮತು್ತ
ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅಶೆ್ಪನಜನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

9 ದೇವರು ಅಶೆ್ಪನಜನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ
ಕನಿಕರವನೂ್ನ ದಯೆಯನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ಅಶೆ್ಪನಜನು
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಾನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನಿಗೆ
ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಪಾನೀಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಈ
ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅಶಕ್ತನಾಗಿಯೂ
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಯಸಿ್ಸನ ಬೇರೆ
ತರುಣರಿಗಿಂತ ಸೊರಗಿದವನಾಗಿ ಕಾಣುವೆ. ಅರಸನು ಇದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆಯನೆ್ನೕ
ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಹೊಣೆಯಾಗುವೆ” ಎಂದನು.

11 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನು ತಮ್ಮ ಕಾವಲುಗಾರನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಅಶೆ್ಪನಜನು ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲ,
ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 12 ದಾನಿಯೇಲನು
ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ತಿನು್ನವದಕೆ್ಕ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ, ಕುಡಿಯುವದಕೆ್ಕ ನೀರು,
ಇವುಗಳ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇನೆ್ನೕನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. 13 ಹತು್ತ
ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಅರಸನ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವ ತರುಣರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಯಾರು ಹೆಚು್ಚ

ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣುತಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿರಿ.
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

14 ಕಾವಲುಗಾರನು ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ,
ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. 15 ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ದಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅರಸನ ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದ ಇತರ
ಎಲ್ಲ ತರುಣರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರು. 16

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾವಲುಗಾರನು ಅರಸನ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನು್ನ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲ,
ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

17 ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್
ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ವಿಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಕಲಿಯುವ
ಬುದಿ್ಧಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನು
ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಪ್ನಗಳನೂ್ನ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು.

18 ಎಲ್ಲ ತರುಣರು ಮೂರು ವಷರ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಶೆ್ಪನಜನು ಆ
ಎಲ್ಲ ತರುಣರನು್ನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ
ಕರೆತಂದನು. 19 ರಾಜನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದನು.
ಅರಸನಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್
ಇವರಷು್ಟ ಯೊಗ್ಯರಾದವರು ಆ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಮತಾ್ತರೂ
ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಾಲು್ಕ ಜನ ಯುವಕರು ರಾಜನ
ಸೇವಕರಾದರು. 20 ಅರಸನು ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ವಾದ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನು್ನ,
ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ತೋರಿದರು. ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ
ಜೋಯಿಸರಿಗಿಂತಲೂ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತರಷು್ಟ
ನಿಪುಣರಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅರಸನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 21

ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆ
ವಷರ್ದ ತನಕ ಅರಸನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸ್ವಪ್ನ

ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ಆ ಕನಸುಗಳು ಅವನನು್ನ
ತತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟವು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಬರದಂತೆ

ಮಾಡಿದವು. 2 ಅರಸನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪಂಡಿತರನು್ನ ಕರೆಸಿದನು.
ಅವರು ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಜೊ್ಯೕತಿಶಾ್ಶಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಅರಸನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜನು ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡೆ. ಅದು
ನನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವೇನೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ತಿಳಿಯಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

4 ಆಗ ಆ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅರಮೇಯಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ, “ಅರಸನೇ
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು. ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ
ನಿನ್ನ ಕನಸನು್ನ ಹೇಳು. ನಾವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

5 ಆಗ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ
ನನ್ನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ
ಮಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೂದಿರಾಶಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನನ್ನ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಬಹುಮಾನಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಮಹಾಸನಾ್ಮನವನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

7 ಆ ಪಂಡಿತರು ಅರಸನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ತಾವು ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿರಿ. ನಾವು ಅದರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
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8 ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ
ಕಾಲಾವಕಾಶವನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ
ನಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ನೀವು
ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವದೆಂದು
ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಮಯವನು್ನ
ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾನು
ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಈಗ ನನ್ನ
ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಬಲಿ್ಲರಿ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಕಸಿ್ದೕಯರು, “ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಹೇಳುವವರು ಈ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ
ಅರಸನೂ ತನ್ನ ಆಸಾ್ಥನ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲನಾದ
ಅರಸನೂ ತನ್ನ ಪಂಡಿತರಿಗಾಗಲಿ ಜೋಯಿಸರಿಗಾಗಲಿ ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೇಳುವ ವಿಷಯ ಅತಿ
ಕಠಿಣವಾದದು್ದ. ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು
ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.

12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 13 ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲಾ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
ದಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರ ಕೊಲೆ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ರಾಜಭಟರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

14 ಅಯೋರ್ಕನು ಅರಸನ ಮೈಗಾವಲಿನವರ
ದಳವಾಯಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನು ಅವನ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕ ಮತು್ತ
ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು. 15 ದಾನಿಯೇಲನು
ಅಯೋರ್ಕನಿಗೆ, “ಅರಸನು ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಏಕೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆಗ ಅಯೋರ್ಕನು ಅರಸನ ಕನಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ
ಕೊಡುವುದಾದರೆ ತಾನು ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

17 ದಾನಿಯೇಲನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ಹನನ್ಯ,
ಮೀಶಾಯೇಲ ಮತು್ತ ಅಜಯರ್ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ
ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ತನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕೃಪೆ ತೋರುವಂತೆಯೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ದಾನಿಯೇಲನು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ದಾನಿಯೇಲ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಿತು್ತ.

19 ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಆಗ
ದಾನಿಯೇಲನು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಸು್ತತಿಸಿದನು:

20 “ದೇವರ ನಾಮವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಜ್ಞಾನವೂ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ಆತನವೇ.

21 ಆತನು ಕಾಲಸಮಯಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅರಸರನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅರಸರಿಗೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆತನು ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು!

ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಜ್ಞಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವವನು
ಆತನೇ.

ಜನರಿಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ವಿವೇಕಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವವನು
ಆತನೇ.

22 ಆಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನು ಆತನೇ.
ಬೆಳಕು ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ

ಗೋಚರವಾಗುವುದು.
23 ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ.

ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಅರಸನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.”

ದಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು
24 ಆಮೇಲೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಅಯೋರ್ಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವದಕೆ್ಕ ಅಯೋರ್ಕನನು್ನ ಆರಿಸಿದ್ದನು. ದಾನಿಯೇಲನು

ಅಯೋರ್ಕನಿಗೆ, “ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ.
ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಕನಸನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

25 ಕೂಡಲೇ ಅಯೋರ್ಕನು ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಯೊರ್ಕನು ಅರಸನಿಗೆ,
“ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಕನಸನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಾನು
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಅರಸನ ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

26 ಅರಸನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ (ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನಿಗೆ), “ನೀನು ನನ್ನ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

27 ದಾನಿಯೇಲನು, “ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಯಾವ
ವಿದಾ್ವಂಸರಾಗಲಿ ಮಾಟಗಾರರಾಗಲಿ ಜೋಯಿಸರಾಗಲಿ
ಶಕುನದವರಾಗಲಿ ಅರಸನಾದ ನಿನಗೆ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
28 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬಾತನಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ
ಅರಸನಾದ ನಿನಗೆ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದೇ ನೀನು
ಕಂಡ ಕನಸು, ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾ್ದಗ ಕಂಡ
ಸಂಗತಿಗಳು ಇವು: 29 ಅರಸನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದೆ್ದ. ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸಬಲ್ಲನು. ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ಆತನೇ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. 30 ದೇವರು ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ!
ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರಸನಾದ ನಿನಗೆ ಇದರ ಅಥರ್
ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೇವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ಯೋಚನೆಗಳ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

31 “ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
ನೋಡಿದವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವಂತಿತು್ತ. 32 ಆ
ಪ್ರತಿಮೆಯ ತಲೆಯನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಎದೆ ಮತು್ತ ತೋಳುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ
ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹೊಟೆ್ಟ, ಸೊಂಟ ಮತು್ತ ತೊಡೆಗಳು ಕಂಚಿನಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 33 ಕಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪಾದಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದವು. 34 ನೀನು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ನಿನಗೊಂದು ಬಂಡೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ಬಂಡೆಯು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು; ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ
ಬಂಡೆಯು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಿಬಂದು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಮಣಿ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಪಾದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿತು. 35 ಆಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣ,
ಮಣು್ಣ, ಕಂಚು, ಬೆಳಿ್ಳ, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕಕಾಲಕೆ್ಕ ಒಡೆದು
ಚೂರುಚೂರಾದವು. ಆ ಚೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದ ಕಣದಲಿ್ಲನ
ಹೊಟಿ್ಟನಂತಾದವು. ಗಾಳಿಯು ಆ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಲೊ್ಲಂದು
ಪ್ರತಿಮೆ ಇತೆ್ತಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ
ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ತವಾಗಿ ಇಡೀ
ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ವಾ್ಯಪಿಸಿತು.

36 “ಇದೇ ನಿನ್ನ ಕನಸು. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಅರಸನೇ, ನೀನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ. ಪರಲೋಕದ
ದೇವರು ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಬಲ, ಪರಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ ವೈಭವಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ,
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನೀನೇ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಬಂಗಾರದ
ತಲೆ.

39 “ನಿನ್ನ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ರಾಜ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು.
ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ತರುವಾಯ ಬೇರೊಂದು ಮೂರನೇ
ರಾಜ್ಯವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದು
ಕಂಚಿನ ಭಾಗ. 40 ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯ. ಆ ರಾಜ್ಯವು
ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಎಲ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯವು
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

41 “ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪಾದಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಲೆ್ಬರಳುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ
ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯವು ವಿಭಜಿತ ರಾಜ್ಯವಾಗುವದೆಂದು ಇದರ ಅಥರ್.
ನೀನು ನೋಡಿದಂತೆ ಕಬಿ್ಬಣವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬೆರೆತದ್ದರಿಂದ
ಅದರಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಗಟಿ್ಟತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ. 42 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ
ಕಾಲೆ್ಬರಳುಗಳ ಒಂದಂಶ ಕಬಿ್ಬಣ ಮತೊ್ತಂದು ಅಂಶ
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ಜೇಡಿಮಣಾ್ಣಗಿದ್ದಂತೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ,
ಇನೊ್ನಂದು ಅಂಶವು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ದುಬರ್ಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 43

ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಬೆರೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ. ಆದರೆ
ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ
ಬೆರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ
ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಜನರಲಿ್ಲರಬೇಕಾದ ಏಕತೆ
ಅವರಲಿ್ಲರುವದಿಲ್ಲ.

44 “ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು
ಇನೊ್ನಂದು ಹೊಸ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು. ಈ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವದು. ಎಂದಿಗೂ
ಅಳಿಯದು; ಬೇರೊಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಗದಂಥ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಆ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವದು.

45 “ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆ ಒಡೆದು ಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನು್ನ
ಒಡೆಯಲಿಲ್ಲ! ಆ ಬಂಡೆಯು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ, ಕಂಚನು್ನ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ,
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಚಿನ್ನವನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ
ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಕನಸು ನಿಜ. ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

46 ಆಗ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದಾನಿಯೇಲನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಹೊಗಳಿದನು; ಅವನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ
ಧೂಪಹಾಕಿ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ
ಅರಸನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, 47 “ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸವರ್ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು
ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲನು ಎನು್ನವದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಯಿತು. ಆತನು ಎಲ್ಲ
ಅರಸರ ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದ
ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಸಮಥರ್ನಾದುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ತರುವಾಯ ಅರಸನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
49 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ದಾನಿಯೇಲನು ಅರಸನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅರಸನು ಮಾಡಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನು
ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಮುಖರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದನು.

ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಉರಿಯುವ ಕುಲುಮೆ

ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಒಂದು ಬಂಗಾರದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಆ ವಿಗ್ರಹವು ಅರವತು್ತ ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. ಆರು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. ಆ

ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ದೂರಾ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 2 ಅರಸನು ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪನೆಯ
ಮಹೋತ್ಸವಕೆ್ಕ ಉಪರಾಜರನು್ನ, ನಾಯಕರನು್ನ,
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರನು್ನ,
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಕರೆಸಿದನು.

3 ಅವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಸಾರುವವನು ದೊಡ್ಡ
ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳ ಜನರೇ, ನಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 5 ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ನೀವು ಅಡ್ಡಬೀಳಬೇಕು. ಇದು ರಾಜಾಜ್ಞೆ. ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ,
ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ್ದನೆ. 6

ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡಕೆ್ಕ
ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಸಾರಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ
ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ,
ಭಾಷೆಗಳ ಜನರು ಪೂಜಿಸಿದರು.

8 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನ ಕಲಿ್ದೕಯರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. 9 ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಅವರು, “ಮಹಾರಾಜನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು!
10 ಅರಸನೇ, ತುತೂ್ತರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ,

ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು
ಎಂದು ತಾವು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 11 ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರನು್ನ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಕೂಡ ತಾವು
ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಅರಸನೇ, ಕೆಲವು ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಾವು ಬಾಬಿಲೋನ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವರ
ಹೆಸರುಗಳು, ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂದು. ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಚಾಡಿ
ಹೇಳಿದರು.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿದನು. ಅವರನು್ನ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತರಲಾಯಿತು. 14 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಅವರಿಗೆ, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೆದ್ನೆಗೋ, ನೀವು ನನ್ನ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವೇ? ನಾನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಇದು ನಿಜವೇ? 15 ಈಗಲಾದರೋ ತುತೂ್ತರಿ,
ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ
ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಚಿನ್ನದ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಪೂಜಿಸದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು. ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು
ಯಾವ ದೇವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ
ಎಂಬುವವರು ಅರಸನಿಗೆ, “ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಾವು ನಿನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 17 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆದರೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು. ಆತನು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು. 18 ಅರಸನೇ, ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳಿದರು.

19 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂತು. ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ
ಮುಖಭಾವವು ಕೆರಳಿತು. ಕುಲುಮೆಯನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಉರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು,
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅತಿ
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

21 ಅವರು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಎಂಬವರನು್ನ
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಿಗಿದುಕಟಿ್ಟ ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಶಲ್ಯ, ಇಜಾರು, ಟೊಪಿ್ಪಗೆ ಮೊದಲಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 22 ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟಾ್ಟಗ ಅರಸನು ತುಂಬ
ಕೋಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಜಾ್ವಲೆ ಎಷು್ಟ
ಭಯಂಕರವಾಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ
ಇವರುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲು ಹೋದ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾದ
ಸೈನಿಕರೇ ಅದರ ತಾಪಕೆ್ಕ ಸತು್ತಹೋದರು. 23 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಧಗಧಗನೆ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

24 ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಚಿ್ಚ ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದನಿಂತನು.
ಅವನು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ, “ನಾವು ಕೇವಲ
ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆವು, ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದೆವು. ಹೌದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳು, “ಹೌದು, ಮಹಾರಾಜನೇ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

25 ಆಗ ಅರಸನು, “ನೋಡಿರಿ, ನಾಲು್ಕ ಜನರು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯವನು
ದೇವಕುಮಾರನಂತೆ ಕಾಣುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಉರಿಯುವ ಕೊಂಡದ ಬಾಯಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರಾದ ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೆದ್ನೆಗೋ ಎಂಬವರೇ ಬನಿ್ನ, ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.

ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರು
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 27 ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಉಪರಾಜರು, ನಾಯಕರು, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಂತಿ್ರಗಳು
ಮತು್ತ ಇತರರು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
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ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇವರುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿಯು ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂದಲಿಗೂ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಬೆಂಕಿಯು
ತಾಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದ ವಾಸನೆಯೂ ಅವರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, “ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದ್ನೆಗೋ
ಇವರುಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಅವರ ದೇವರು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಈ ಮೂರು ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶಾ್ವಸವಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಯಲು
ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 29 ನಾನು ಈಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ,
ಭಾಷೆಗಳ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್,
ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಇವರ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ
ಅವರನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ತಿಪೆ್ಪಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬೇರೆ
ಯಾವ ದೇವರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾರನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ರಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್ ಮತು್ತ
ಅಬೇದ್ನೆಗೋ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಮಹತ್ವದ ಪದವಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಮರದ ಕನಸು

ಲೋಕದಲೆ್ಲಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳ
ಜನರಿಗೆ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಶುಭಾಶಯಗಳು,
2 ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

3 ದೇವರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ದೇವರು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
ದೇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಎಲಾ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.
4 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಾದ ನಾನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದ;
ಸುಖಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದೆ್ದ. 5 ಆಗ ನನಗೊಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ.
ಅದು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ್ದ. ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೃಶ್ಯಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ.
ಅವುಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದವು. 6

ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ
ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 7 ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು,
ಜೋಯಿಸರು ಮತು್ತ ವಿದಾ್ವಂಸರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೊನೆಗೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಬಂದನು. (ನಾನು
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಮರಣಾಥರ್ವಾಗಿ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ಅವನಲಿ್ಲದೆ.)
ನಾನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ. 9 ನಾನು,
“ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಬಹಳ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಯಾವ
ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ
ಇಂತಿದೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು. 10 ನಾನು ನನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವು: ನನ್ನ
ಎದುರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಮರವು
ಇದು್ದದನು್ನ ನಾನು ಕಂಡೆ. 11 ಆ ಮರವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತು್ತ
ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಮರದ ತುದಿಯು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ
ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದನು್ನ ಭೂಲೋಕದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲಾದರೂ
ನೋಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ. 12 ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು.
ಅದು ತುಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ. ಆ ಮರದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಆಹಾರವಿತು್ತ. ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಗೂ ಆ
ಮರದಿಂದ ಆಹಾರ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತತು್ತ.
13 “ನಾನು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆಗ ಪವಿತ್ರ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. 14 ಅವನು ಮಹಾ
ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ‘ಮರವನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿರಿ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕಿರಿ; ಅದರ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿರಿ; ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಉದುರಿಸಿಬಿಡಿ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ಓಡಿಹೋಗುವವು. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಗಳು

ಹಾರಿಹೋಗುವವು. 15 ಆದರೆ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಮತು್ತ ಬುಡದ
ಮೋಟು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಮತು್ತ ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಆ ಮೋಟು ಮತು್ತ
ಬೇರುಗಳು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಲಿ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆದಿರಲಿ.
ಅದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮತು್ತ ಸಸಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಲಿ; ಅದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆಯಲಿ. 16 ಅದು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ
ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಾ್ರಣಿಯಂತೆ ವಿಚಾರ
ಮಾಡತೊಡಗಲಿ. ಅದು ಈ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ವಿರಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
17 “ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ದೇವದೂತನು ಸಾರಿದನು. ಮಾನವ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಆಳುವನು.
ಅವನು ಆ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು,
ಕನಿಷ್ಠರನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು ಎಂಬುದು ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ತಿಳಿದುಬರಲಿ ಎಂದೇ ಅವನು ಸಾರಿದನು.
18 “ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ನಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಈಗ ನೀನು, ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ (ದಾನಿಯೇಲನೇ), ಇದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ವಿದಾ್ವಂಸರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಲಾರರು. ಆದರೆ ನೀನು ಈ
ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲೆ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ
ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವದು ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ” ಎಂದೆನು.

19 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನು (ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು) ಸುಮಾರು ಒಂದು
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಬುದಿ್ಧಗೆ ತೋರಿದ
ವಿಷಯಗಳು ಅವನನು್ನ ಗಾಬರಿಪಡಿಸಿದವು. ಆಗ ರಾಜನು,
“ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ಕನಸು ಅಥವಾ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಭಯಗೊಳಿಸದಿರಲಿ” ಎಂದು ಧೈಯರ್ ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು ಅರಸನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಈ ಕನಸು
ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಫಲಿಸಲಿ. ಇದರ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮರವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ಮರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತು್ತ
ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದರ ತುದಿ ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ.
ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದರ
ಎಲೆಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು: ಅದು ಸಾಕಷು್ಟ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸಿತು್ತ. ಆ ಹಣು್ಣಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವು. ಅದು ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿತು್ತ; ಅದರ
ಕೊಂಬೆಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಕಟು್ಟವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ
ಮರವನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. 22 ಅರಸನೇ, ನೀನೇ ಆ ಮರ. ನೀನು
ಪ್ರಖಾ್ಯತನೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಬಲನೂ ಆಗಿರುವೆ. ನೀನು
ಗಗನಚುಂಬಿಯಾದ ಆ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಬಲ್ಯವು
ಈ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೂರದೂರದವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬದೆ.

23 “ಅರಸನೇ, ನೀನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನು, ‘ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು
ನಾಶಮಾಡಿರಿ. ಅದರ ಬುಡದ ಮೋಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ
ಕಂಚಿನ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಆ ಬುಡದ ಮೋಟನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೇರುಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಡಿನ
ಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಅದು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೋಯು್ದ ಹೋಗಲಿ. ಅದು
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಯಂತೆ ಇರುವುದು. ಅದು ಏಳು ವಷರ್ ಕಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 “ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಅರಸನೇ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ
ದೇವರು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 25 ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಜನರಿಂದ ದೂರಮಾಡುವರು. ನೀನು
ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡುವೆ; ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ತಿನು್ನವೆ; ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ತೋಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಏಳು ವಷರ್ಗಳು
ಕಳೆಯುವವು. ಆಗ ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಮಾನವರ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತನಗೆ
ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಪಾಠವನು್ನ
ಕಲಿಯುವೆ.

26 “ಮರದ ಬುಡದ ಮೋಟನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿ ಎಂಬುದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹೋನ್ನತನಾದ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹೀಗಾಗುವುದು. 27

ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನೇ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಒಪಿ್ಪಕೊ.
ನೀನು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು;
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಬಡಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರು.
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲವು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. ಇದೇ ನನ್ನ
ಬುದಿ್ಧವಾದ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು.

28 ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂತು.
29 ಕನಸು ಕಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದಾ್ದಗ ಅರಸನು, “ಈ
ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಮಹಾನಗರವನು್ನ

ದಾನಿಯೇಲ 3:28 598 ದಾನಿಯೇಲ 4:29
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ಕಟಿ್ಟದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅರಮನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಈ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ನಾನು ಎಂಥಾ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಈ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು
ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

31 ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದಗ,
ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು. ಆ ಧ್ವನಿಯು, “ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜಪದವಿಯನು್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 32 ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀನು ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವೆ.
ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವೆ; ನೀನು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವದಕೆ್ಕ ಏಳು
ವಷರ್ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಗ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಮಾನವನ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತನಗೆ
ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನು್ನ
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ನುಡಿಯಿತು.

33 ಆ ಮಾತುಗಳು ತಕ್ಷಣ ನೆರವೇರಿದವು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. ಅವನು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆದನು. ಅವನ
ಕೂದಲುಗಳು ಹದಿ್ದನ ಗರಿಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದವು. ಅವನ ಉಗುರುಗಳು
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಉಗುರುಗಳಂತೆ ಬೆಳೆದವು.

34 ಆ ಕಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಾದ ನಾನು
ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದ.
ಬಳಿಕ ನಾನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯನಾದ ಆ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿದೆ.
ದೇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ!
ಆತನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಎಲಾ್ಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು.

35 ಭೂಮಿಯ ಜನರು ಬಹು ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ.
ದೇವರು ಪರಲೋಕ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ ಭೂಲೋಕದ

ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಯಾರೂ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲಾರರು!
ಯಾರೂ ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲಾರರು!

36 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನನಗೆ
ರಾಜನ ಗೌರವ, ಪ್ರಭಾವ, ವೈಭವಗಳು ಮತೆ್ತ ಲಭಿಸಿದವು. ನನ್ನ
ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರು. ನಾನು ಮತೆ್ತ
ಅರಸನಾದೆನು. ನಾನು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾದ
ಮತು್ತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಅರಸನಾದೆನು. 37 ಅರಸ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಾದ ನಾನು ಈಗ ಪರಲೋಕದ ರಾಜನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲ
ಸರಿ. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ದೀನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲನು.

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು್ಭತ ಲೇಖನ

ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ರಾಜನು
ಅವರ ಜೊತೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಪಾನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2

ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ಲೋಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮುಖಂಡರು,
ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಆ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 3

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಆಲಯದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಆ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದರು. ರಾಜನು, ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವನ
ಪತಿ್ನಯರು, ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದರು. 4 ಅವರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ಕಂಚು, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಆಗ ಫಕ್ಕನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಬೆರಳುಗಳು
ಗೋಡೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ ಕೊರೆದವು. ಆ ಕೈಯು
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಹತಿ್ತರ ಅರಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅರಸನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆಯಿತು.

6 ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಹೆದರಿದನು. ಭಯದಿಂದ
ಅವನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಿತು; ಮತು್ತ ಅವನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು
ನಡುಗಿ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ತುಂಬ
ಬಲಹೀನವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 7 ಆಗ ರಾಜನು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ, ಪಂಡಿತ, ಶಾಕುನಿಕರನು್ನ
ತನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸಿದನು. ಅವನು ಆ ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆ, “ಈ
ಬರವಣಿಗೆಯನು್ನ ಓದಿ ನನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲ್ಲ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ರಾಜ್ಯದ
ಮೂವರು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಸಾ್ಥನದ ವಿದಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ
ಬರಹವನು್ನ ಓದುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ಅರಸನಾದ
ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ತೋಚದಂತಾಯಿತು. ಅರಸನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಂಜಿದನು ಮತು್ತ ಕಳವಳಪಟ್ಟನು. ಅವನ ಮುಖವು
ಭಯದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿತು.

10 ಆಗ ರಾಜನ ತಾಯಿಯು ಆ ಔತಣ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಳು.
ರಾಜನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡುತಿ್ತದ್ದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವಳು, “ರಾಜನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ಭಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅಷೊ್ಟಂದು ಬಿಳುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡ.
11 ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ
ಬುದಿ್ಧಯೂ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಶಕಿ್ತಯೂ
ತನಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲ
ಜೋಯಿಸರಿಗೆ, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಕುನಿಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಂಡಿತರಿಗೆ
ಇವನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 12 ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ್ಯನ
ಹೆಸರು ದಾನಿಯೇಲ. ರಾಜನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮತು್ತ ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನು, ಅವನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳಬಲ್ಲನು, ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲನು; ಕಠಿಣವಾದ ಎಲ್ಲ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲನು. ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸು.
ಅವನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ತರಲಾಯಿತು. ಆಗ
ರಾಜನು, “ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಂದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ದಾನಿಯೇಲನು ನೀನೋ? 14

ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನು, ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷನು
ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧವಂತನೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿನ ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಲು ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ,
ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ನನಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿನ ಈ ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಗೂಢಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ ಮತು್ತ ಕಠಿಣವಾದ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ವಿವರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನು್ನ ಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ
ಮೂವರು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನಿಗೆ, “ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ,
ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಬಹುಮಾನಗಳನು್ನ
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡು. ಆದರೂ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ
ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

18 “ರಾಜನೇ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನನಾ್ನಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ
ರಾಜನನಾ್ನಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖನಾದ ರಾಜನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದನು.
19 ಹಲವಾರು ಜನಾಂಗದ ಮತು್ತ ಭಾಷೆಯ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ
ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನು. ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು; ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನು್ನ ಉಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಏರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದವರನು್ನ ಇಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

20 “ಆದರೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಹಟಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ
ಘನತೆಗೌರವಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 21 ಅನಂತರ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನ
ಬುದಿ್ಧಯು ಮೃಗಬುದಿ್ಧಯಂತಾಯಿತು. ಅವನು ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳ ಜೊತೆ
ವಾಸಿಸಿದನು; ಹಸುಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿಂದನು; ಮಂಜಿನಲಿ್ಲ ನೆನೆದನು.
ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದಿ್ಧ ಬರುವತನಕ ಅವನು ಆ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರೇ

ದಾನಿಯೇಲ 4:31 599 ದಾನಿಯೇಲ 5:21
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ಮಾನವರ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಕೆ್ಕ
ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನು್ನ ಅರಸರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

22 “ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ನೀನು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮಗ. ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ
ವತಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. 23 ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ನೀನು ಪರಲೋಕದೊಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ತರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನ
ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಆ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದಿರಿ. ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ಕಂಚು, ಕಬಿ್ಬಣ,
ಮರ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ
ನೋಡುವ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಥವಾ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ ನೀನು
ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು
ಆ ಕೈಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 25 ಆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ
ಶಬ್ದಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಮೆನೇ, ಮೆನೇ, ತೆಕೇಲ್, ಉಪಸಿರ್ನ್.
26 “ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ:
ಮೆನೇ ಎಂದರೆ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದಾ್ದನೆ.
27 ತೆಕೇಲ್ ಎಂದರೆ
ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಲ್ಪಟು್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವೆ.
28 ಉಪಸಿರ್ನ್ ಎಂದರೆ
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಮೇದ್ಯಯರಿಗೂ ಪಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದು”

ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.
29 ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ

ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ
ಹಾಕಲಾಯಿತು; ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾದನು. 30 ಅದೇ ರಾತಿ್ರ ಕಸಿ್ದೕಯರ ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ
ಕೊಲೆಯಾಯಿತು. 31 ಮೇದ್ಯನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಹೊಸ
ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ಸುಮಾರು ಅರವತೆ್ತರಡು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು.

ದಾನಿಯೇಲನು ಮತು್ತ ಸಿಂಹಗಳು

ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ
ಮೇಲೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ

ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನು ಈ ಮೂರು
ಜನ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ತನಗೆ
ಮೋಸ ಮಾಡದಂತೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜನು ಈ ಮೂವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. 3

ದಾನಿಯೇಲನು ಬೇರೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಥರ್ನೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಗುಣ ಮತು್ತ
ಮಹಾ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದನು.
ದಾನಿಯೇಲನಿಂದ ಅರಸನು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ
ಮಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಈ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿದು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲು
ಕಾರಣಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಾನಿಯೇಲನು ಮಾಡುವ
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಣಿ್ಣಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ದಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪೂ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನೂ
ವಿಶಾ್ವಸಪಾತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ಅರಸನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲೂ್ಲ ವಂಚನೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

5 ಕೊನೆಗೆ ಅವರು, “ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ದೇವರ
ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಏನಾದರೂ ತಪು್ಪ
ಹುಡುಕಬೇಕು” ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು, “ಅರಸನಾದ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. 7 ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಯಕರು, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು, ಮಂತಿ್ರಗಳು
ಮತು್ತ ಸಂಸಾ್ಥನಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅರಸನು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಅನಿಸಿಕೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಆ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಬಂಧನೆ ಹೀಗಿದೆ:
ಬರಲಿರುವ ಮೂವತು್ತ ದಿನ ಯಾರೂ ಅರಸನಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನಾ್ನಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನನಾ್ನಗಲಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಕೂಡದು. ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ
ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು. 8 ಅರಸನೇ, ಈ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಬರೆದ ಕಾಗದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಹಸಾ್ತಕ್ಷರ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ
ಶಾಸನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸನವನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ
ಪಾರಸಿಯರ ಶಾಸನಗಳು ಎಂದಿಗೂ ರದಾ್ದಗುವದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” 9 ರಾಜನಾದ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಆ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಶಾಸನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ರುಜು
ಹಾಕಿದನು.

10 ದಾನಿಯೇಲನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಸಲ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ದಾನಿಯೇಲನು
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ ಹೊಸ ಶಾಸನದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಎಂದಿನಂತೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿದನು.

11 ಆಗ ಆ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ದಾನಿಯೇಲನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಸಹಾಯ
ಕೋರುತಿ್ತರುವದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. 12 ಅವರು ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸನದ ಬಗೆ್ಗ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು, “ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನೇ.
ಮುಂಬರುವ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಯಾವ ದೇವರಿಗಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ
ಅವರನು್ನ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದೆಂಬ ಶಾಸನಕೆ್ಕ
ನೀನು ರುಜು ಹಾಕಿರುವಿಯಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ರಾಜನು, “ಹೌದು, ನಾನು ಆ ಶಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜು ಹಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ ಪಾರಸಿಯರ ಶಾಸನಗಳು ರದಾ್ದಗುವದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ಆಗ ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ, “ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ಗಮನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು. ನೀನು ರುಜುಹಾಕಿದ ಶಾಸನಕೆ್ಕ ಅವನು
ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬೆಲೆಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲನು ಈಗಲೂ ದಿನಕೆ್ಕ
ಮೂರು ಸಲ ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ವ್ಯಸನವೂ ಆಯಿತು.
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಾಯವೊಂದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಯೋಚಿಸಿದನು. 15 ಆಗ ಅವರು ಗುಂಪಾಗಿ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಅರಸನೇ, ನೆನಪಿಡು, ಮೇದ್ಯಯರ ಮತು್ತ
ಪಾರಸಿಯರ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನ ಹಸಾ್ತಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ರದು್ದಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅದರಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು.

16 ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಎಸೆದರು. ಅರಸನು
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು. 17 ಕೂಡಲೆ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ತಂದು ಆ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯ
ಬಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರದಿಂದ
ಆ ಬಂಡೆಗೆ ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಿದನು. ಅರಸನ ಅಧಿಕಾರಗಳ
ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಆ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಗೆ ಮುದೆ್ರ
ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೂ ಆ ಕಲು್ಲಬಂಡೆಯನು್ನ ಸರಿಸಿ
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಆ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆಯದಂತಾಯಿತು. 18 ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಅರಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆ ರಾತಿ್ರ ಅರಸನು ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಯಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇಡೀ ರಾತಿ್ರ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರಯೇ ಬರಲಿಲ್ಲ.

19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂಯೋರ್ದಯದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ರಾಜನಾದ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಎದ್ದನು. ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ
ಹೋದನು. 20 ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತು್ತ. ರಾಜನು
ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ, “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದನೇ?” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಕೇಳಿದನು.

21 ದಾನಿಯೇಲನು, “ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. 22 ನನ್ನ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು. ಸಿಂಹಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ರಾಜನೇ, ನಾನೆಂದೂ ನಿನಗೆ ತಪು್ಪ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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23 ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಸಬೇಕೆಂದು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ
ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಯಾವ ಗಾಯಗಳೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಯಾವ ನೋವೂ
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಗ ರಾಜನು ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗೆ
ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಜನರನೂ್ನ ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ಗುಹೆಯ ನೆಲಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ
ಸಿಂಹಗಳು ಅವರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡವು. ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ
ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿಂದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅಗಿದುಹಾಕಿದವು.

25 ಆಗ ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ ಕುಲಭಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದನು:
ಶುಭಾಶಯಗಳು.
26 ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಶಾಸನವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಶಾಸನವು
ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಾನಿಯೇಲನ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
ದಾನಿಯೇಲನ ದೇವರೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು.
ಆತನು ನಿರಂತರವೂ ಇರುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಳಾಗುವದಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಆಧಿಪತ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ.
27 ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ದೇವರು ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
28 ದಾನಿಯೇಲನು ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಪಾರಸಿಯನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಘನತೆಯನು್ನ
ಪಡೆದನು.

ನಾಲು್ಕ ಮೃಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಕನಸು

ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು
ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ

ದಾನಿಯೇಲನು ಈ ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 2 ದಾನಿಯೇಲನು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನಗಾದ ರಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ನಾಲು್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಗಾಳಿಯು
ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿತು. 3 ನಾನು
ನಾಲು್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೃಗವು
ಉಳಿದ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿತು್ತ. ಆ ನಾಲು್ಕ ಮೃಗಗಳು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದವು.

4 “ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ ಮೃಗವು ಸಿಂಹದ ಹಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ
ಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು ಈ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಇರಲು ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ
ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು.

5 “ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡನೆ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆ ಮೃಗವು
ಕರಡಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಮೇಲೆತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ತನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು
ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು್ತ. ‘ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ’ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

6 “ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ. ಈ ಮೃಗವು
ಚಿರತೆಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ಚಿರತೆಗೆ ಅದರ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ
ನಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಈ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳಂತಿದ್ದವು. ಈ
ಮೃಗಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆತನವನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು.

7 “ನನಗಾದ ರಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನಾಲ್ಕನೆ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆ.
ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ಅತಿ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಹಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಪಾ್ರಣಿಯು ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಶುವನು್ನ
ತಂಡುತುಂಡು ಮಾಡುತಾ್ತ ತಿನು್ನತಿ್ತತು್ತ; ಮಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಅದು
ತುಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾ್ರಣಿಯು ನಾನು ಅದಕೂ್ಕ
ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತು್ತ. ಈ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು.

8 “ನಾನು ಆ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ
ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆಯಿತು. ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಮುಂಚಿನ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು, ಬೇರುಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ

ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕಣು್ಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ
ಕಣಿ್ಣನಂತಿದ್ದವು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಇತು್ತ; ಆ
ಬಾಯಿ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.

9 “ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ, ಆಸನಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಪುರಾತನ ರಾಜನು ತನ್ನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಆತನ ಉಡುಪು ಬಹಳ ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ಹಿಮದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ.
ಆತನ ತಲೆಕೂದಲು ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ.
ಅದು ಬಿಳಿಯ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ.

ಆತನ ಆಸನವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಚಕ್ರಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದವು.

10 ಆ ಪುರಾತನ ರಾಜನ ಮುಂದೆ
ಬೆಂಕಿಯ ನದಿಯೊಂದು ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ದೂತರು ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಪರಲೋಕ ಸಮೂಹದವರು ಆತನ ಮುಂದೆ

ನಿಂತಿದ್ದರು.
ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು

ಆಗಿದ್ದವು
ಮತು್ತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
11 “ನಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದು್ದಬಿಟೆ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು

ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಕೊನೆಗೆ ನಾಲ್ಕನೆ ಮೃಗವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಶಮಾಡಲಾಯಿತು.
12 ಮಿಕ್ಕ ಮೃಗಗಳ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆಡಳಿತವನು್ನ
ಅವುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಬರುವ
ತನಕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರಲು ಅವಕಾಶಕೊಡಲಾಯಿತು.

13 “ನನಗಾದ ರಾತಿ್ರಯ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವವನನು್ನ ಕಂಡೆ. ಆತನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಆ ಪುರಾತನ ರಾಜನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಅವನನು್ನ ಆ ಮಹಾವೃದ್ಧನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತರಲಾಯಿತು.

14 “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೊರೆತನ, ಮಹಿಮೆ
ಮತು್ತ ಆಳುವ ಸಂಪೂಣರ್ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸಕಲ
ಜನರು, ಜನಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವರು. ಆತನ ಅಧಿಕಾರವು ಶಾಶ್ವತ, ಆತನ ರಾಜ್ಯವು
ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗದ ಬಗೆ್ಗ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನ ಅಥರ್
15 “ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಗಾದೆ ಮತು್ತ

ತೊಂದರೆಪಟೆ್ಟ, ನಾನು ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಿದವು. 16 ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು
ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 17 ಅವನು, ‘ಆ ನಾಲು್ಕ
ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಅಂದರೆ ನಾಲು್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟು್ಟವವು. 18 ಆದರೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ ಆ
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವವು. ಅವರು ಆ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 “ಆಮೇಲೆ ನಾನು, ‘ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗ ಯಾವುದು? ಅದು
ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?’ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿತು್ತ. ಅದು
ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಲು್ಲಗಳು ಮತು್ತ
ಕಂಚಿನ ಉಗುರುಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಶುವನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಂದು ಮಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ
ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದುಹಾಕುತಿ್ತತು್ತ. 20 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾ್ರಣಿಯ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಮೊಳೆತ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದೆ.
ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನು್ನ
ಬೀಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಉಳಿದ ಕೊಂಬುಗಳಿಗಿಂತ
ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣು್ಣಗಳಂತೆ
ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. 21

ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ದೇವಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಕೊಂಬು ಅವರ ಕೊಲೆ
ಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 22 ಪುರಾತನ ರಾಜನು ಬಂದು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಆ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಬು ದೇವಭಕ್ತರ ಕೊಲೆ
ಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಪುರಾತನ ರಾಜನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ತೀಪುರ್ ದೇವಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದರು.

23 “ಅವನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿದನು: ‘ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯ. ಇದು ಬೇರೆಲ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯವು ಜಗತಿ್ತನ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದು ಜಗತಿ್ತನ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನು್ನ
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ತುಳಿದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು. 24 ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಈ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಹತು್ತ ಜನ ಅರಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಹತು್ತ
ಜನ ಅರಸರ ತರುವಾಯ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅರಸನು ಬರುವನು. ಅವನು
ತನಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಅರಸರಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಬೇರೆ ಅರಸರುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವನು. 25 ಈ ಪುರಾತನ ರಾಜನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ
ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವನು. ಆ ರಾಜನು ದೇವರ ಪರಮ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವನು. ಆ
ರಾಜನು ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವನು. ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಕಾಲ, ಎರಡು ಕಾಲ,
ಅಧರ್ಕಾಲ ಅವನ ಕೈವಶವಾಗಿರುವರು.

26 “‘ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದು. ಆ ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅವನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 27 ಆಗ ದೇವಭಕ್ತರು ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುವರು.
ಅವರು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಮಾಡುವರು. ಈ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುವುದು.
ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು ಮತು್ತ
ಸೇವಿಸುವರು.’

28 “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕನಸು ಮುಕಾ್ತಯವಾಯಿತು. ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ
ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆದರಿದೆ್ದ. ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖ ಬಿಳುಚಿ
ಹೋಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.”

ದಾನಿಯೇಲನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತ

ಅರಸನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಇದು ಮೊದಲಿನ ದಶರ್ನದ ತರುವಾಯ

ಕಂಡದು್ದ. 2 ಈ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಶೂಷನ್ ನಗರದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಶೂಷನ್ ನಗರವು ಏಲಾಮ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತು್ತ.
ನಾನು ಊಲಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 3

ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲಾಗಿ ಊಲಾ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಗರೊಂದು ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತು್ತ. ಟಗರಿಗೆ ಎರಡು
ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು
ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಕೊಂಬು ಇನೊ್ನಂದು ಕೊಂಬಿಗಿಂತ
ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂಬು ಇನೊ್ನಂದು ಕೊಂಬಿಗಿಂತ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಇತು್ತ. 4 ಆ ಟಗರು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ
ಹಾಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಟಗರು ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ
ಜಿಗಿದಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಗೂ ಆ ಟಗರನು್ನ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಮಿಕ್ಕ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ
ಟಗರು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ
ಟಗರು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು.

5 ನಾನು ಈ ಟಗರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಯೋಚನೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಹೋತವು
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಈ ಹೋತವು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ಓಡಾಡಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಸೋಕದಂತೆ ಓಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಈ ಹೋತಕೆ್ಕ ಎದು್ದಕಾಣುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇತು್ತ. ಆ
ಕೊಂಬು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಹೋತದ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ.

6 ಆ ಹೋತವು ಟಗರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಊಲಾ
ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ ಟಗರೇ ಇದಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹೋತಕೆ್ಕ
ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿತು್ತ; ಅದು ವೇಗದಿಂದ ಟಗರಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿತು.
7 ಹೋತವು ಟಗರಿನ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವದನು್ನ ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
ಅದು ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಟಗರಿನ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. ಟಗರಿಗೆ ಆ ಹೋತವನು್ನ ತಡೆದು
ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೋತವು ಟಗರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ
ತುಳಿದುಹಾಕಿತು. ಟಗರನು್ನ ಹೋತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

8 ಹೋತವು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಪಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. ಆ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು
ಮೊಳೆತವು. ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ನಾಲು್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳು ನಾಲು್ಕ ಬೇರೆಬೇರೆ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಚಾಚಿಕೊಂಡವು.

9 ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆಯಿತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಂಬು ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಅದು ಆಗೆ್ನೕಯಕೆ್ಕ
ಬೆಳೆಯಿತು. ಅದು ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಸುಂದರವಾದ
ನಾಡಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು. 10 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು.
ಅದು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ಆಕಾಶದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತತು್ತ. 11 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಅತಿ
ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು ಮತು್ತ ನಕ್ಷತಾ್ರಧಿಪತಿಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)
ವಿರೋಧಿಸತೊಡಗಿತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ನಕ್ಷತಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ

ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳು ಸಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಜನರು ನಕ್ಷತಾ್ರಧಿಪತಿಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟತು. 12 ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು
ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿತು. ಅದು
ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ (ಸತ್ಯ, ಧಮರ್ವನು್ನ) ನೆಲಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳತು. ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಮಾಡಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ತನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸುವದರಲಿ್ಲ
ಜಯ ಪಡೆಯಿತು.

13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಪವಿತ್ರನು ಮೊದಲನೆಯ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯ ಪವಿತ್ರನು, “ಈ ದಶರ್ನ ನಿತ್ಯಹೋಮಗಳಿಗೆ
ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವದು. ಇದು ಆ ಭಯಾನಕ
ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಅಧಿಪತಿಯು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಜನರು ಹಾಳುಮಾಡಿದರೆ, ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ತುಳಿದಾಡಿದರೆ, ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ನಡೆದಾಡಿದರೆ
ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ
ಎಷು್ಟ ದಿನ ನಡೆಯುವದು?” ಎಂದನು.

14 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪವಿತ್ರನು, “ಇದೆಲಾ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ನಾ್ಯಯ ಸಿಕು್ಕವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು
15 ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನಾನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆ ಮತು್ತ

ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಈ
ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. 16 ಆಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಧ್ವನಿಯು ಊಲಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿತು. ಆ
ಧ್ವನಿಯು, “ಗಬಿ್ರಯೇಲನೇ, ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟಿ್ಟತು.

17 ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದ್ದ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನಾನು ನಿಂತಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಅವನು ತೀರ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ
ಭಯವಾಯಿತು. ನಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನಗೆ,
“ಮನುಷ್ಯನೇ, ಈ ದಶರ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾನು
ನಿದಾ್ರವಶನಾದೆನು. ಅದು ಬಹಳ ಗಾಢವಾದ ನಿದೆ್ರಯಾಗಿತು್ತ. ನನ್ನ
ಮುಖವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಆಗ ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ಎಬಿ್ಬಸಿ, 19 “ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಕುರಿತಾದದು್ದ.

20 “ನೀನು ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ನೋಡಿದೆ.
ಆ ಕೊಂಬುಗಳು ಮೇದ್ಯಯ ಮತು್ತ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜ್ಯಗಳು. 21 ಆ
ಹೋತವು ಗಿ್ರೕಕ್ ರಾಜ್ಯ. ಅದರ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕೊಂಬು
ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸ. 22 ಆ ಕೊಂಬು ಮುರಿಯಿತು; ಅದರ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಮೊಳೆತವು. ಆ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು
ನಾಲು್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುವವು. ಆ ನಾಲು್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹುಟು್ಟವವು. ಆದರೆ ಆ ನಾಲು್ಕ
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಅರಸನಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ.

23 “ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಯಾದ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರನಾದ ಅರಸನು
ತಲೆದೋರುವನು. ಈ ಅರಸನು ಬಹಳ ಕುತಂತಿ್ರಯಾಗಿರುವನು.
ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ
ನಡೆಯುವುದು. 24 ಈ ಅರಸನು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲನಾಗಿರುವನು.
ಆದರೆ ಆ ಪಾ್ರಬಲ್ಯ ಸ್ವಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಂದುದಲ್ಲ. ಈ ಅರಸನು
ಅಪಾರ ವಿನಾಶವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಕೈಕೊಂಡ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಅವನು
ಬಲಿಷ್ಠರನೂ್ನ ದೇವಭಕ್ತರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.

25 “ಅರಸನು ಚತುರನೂ ಕುತಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿರುವನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಹುಸಿನುಡಿಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವನು. ತಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸುವನು.
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುವನು. ಅವನು ರಾಜರುಗಳ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ
(ದೇವರೊಂದಿಗೆ) ಸಹ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ
ಆ ಕೂ್ರರ ರಾಜನ ಶಕಿ್ತಯು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅದು
ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

26 “ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮತು್ತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳು
ನಿಜವಾಗುವವು. ಈ ದಶರ್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿರಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ
ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಕಾಲಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನಾನು ಬಹಳ ಅಶಕ್ತನಾದೆನು. ಆ
ದಶರ್ನದ ತರುವಾಯ ಹಲವಾರು ದಿವಸ ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದೆ್ದನು.
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗುಣಹೊಂದಿ ರಾಜಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಆ ದಶರ್ನದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕಲಕಿತು. ಆ ದಶರ್ನದ
ಅಥರ್ವೇನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
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ದಾನಿಯೇಲನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದಂದು
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳಿವು: ದಾಯಾರ್ವೆಷನು
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನೆಂಬವನ ಮಗನು. ದಾಯರ್ವೆಷನು

ಮೇದ್ಯಯ ವಂಶದವನು. ಅವನು ಕಸಿ್ದೕಯ ರಾಜ್ಯದ
ದೊರೆಯಾದನು. 2 ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ
ವಷರ್ ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನಾನು ಕೆಲವು ಧಮರ್ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ
ಓದುತಿ್ತದೆ್ದ. ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಪುನನಿರ್ಮಾರ್ಣವಾಗುವದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಈ ಧಮರ್ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು.

3 ಆಗ ನಾನು ದೇವರಾದ ನನ್ನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ
ಮತು್ತ ಆತನ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೋರಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ
ಆಹಾರವನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದುಃಖಸೂಚಕವಾದ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಸುರಿದುಕೊಂಡೆ. 4 ನಾನು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
ನಾನು,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭಯಂಕರನಾಗಿರುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ, ಮಾಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮತು್ತ
ಕರುಣೆಯ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸುವೆ.
5 “ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು
ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸರಿಯಾದ
ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದಿದೆ್ದೕವೆ. 6 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾವು
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ
ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
7 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಒಳೆ್ಳಯತನ ನಿನ್ನ
ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಸಿ್ಥತಿಯಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಹಾಗೂ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದವರು, ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆ
ಜನರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. ಆ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು
ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
8 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ
ರಾಜರು, ನಾಯಕರು ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
9 “ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕರುಣಾಳು,
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ. ನಾವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದವು. 10 ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 11

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ದೂರಾದರು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಶಾಪಗಳ
ಮತು್ತ ವಾಗಾ್ದನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಮೋಶೆಯು ದೇವರ
ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು) ಆ ಶಾಪಗಳು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಪಾಲಿಸದಿದ್ದವರಿಗೆ ಆಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲಾ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ನಮಗೆ
ಆಗಿವೆ. ನಾವು ಯೆಹೋವನಾದ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಮಗೆ ಹೀಗಾಯಿತು.
12 “ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡಿರುವೆ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿರುವೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದಷು್ಟ ಕೇಡು ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ
ಯಾವ ನಗರಕೂ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ. 13 ಆ ಕೇಡುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಮಗೆ
ಉಂಟಾದವು. ಇದೆಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನ
ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೂ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶದ
ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನಾದ ನೀನು ನಮಗೆ
ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಆ ಆಪತು್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ. ಯೆಹೋವನಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಮಾಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟಲ್ಲ.

15 “ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ
ಜನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ಕರುಣೆ ತೋರುವುದರಲಿ್ಲ ಇಂದಿಗೂ
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಬಹಳ ಹೀನಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಯೆಹೋವನೇ,
ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನಗೆ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇದೆಲಾ್ಲ ಆಗುತಿ್ತದೆ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡುವದನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀನು ಸರಿಯಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು.
17 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು. ಸಹಾಯಕೋರಿ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು.
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡು. ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡು. 18 ನನ್ನ ದೇವರೆ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಮಗಾದ ಎಲ್ಲ ಕೇಡನು್ನ ನೋಡು.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡು. ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರೆಂದು
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ
ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ
ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ
ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಸಹಾಯಮಾಡು. ತಡಮಾಡಬೇಡ. ಈಗಲೇ
ಸಹಾಯಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೇ ಸಹಾಯಮಾಡು. ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿನ್ನ ನಗರಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ ಈಗಲೇ ಸಹಾಯಮಾಡು” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

ಎಪ್ಪತು್ತ ವಾರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಶರ್ನ
20 ನಾನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಪಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 21 ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಗಬಿ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಗಬಿ್ರಯೇಲನನೆ್ನೕ ನಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡಿದೆ್ದನು. ಗಬಿ್ರಯೇಲನು
ವೇಗವಾಗಿ ಹಾರುತಾ್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದ ನೈವೇದ್ಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 22 ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಯಸಿದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಗಬಿ್ರಯೇಲನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.
ಗಬಿ್ರಯೇಲನು, “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಕೊಡಲು ಮತು್ತ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 23 ನೀನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಾಯಿತು. ನಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಬಂದಿರುವೆನು. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀನು
ದೈವಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆ ಮತು್ತ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.

24 “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ
ನಗರಕೆ್ಕ ದೇವರು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವದು,
ಪಾಪಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವುದು, ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದು,
ಜನರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಳಿಯುವ
ಧಮರ್ವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದು, ದಶರ್ನಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಯ
ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರಹಾಕಿ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರುವುದು, ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಾರಗಳ
ಅವಧಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

25 “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊ. ಇದನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊ. ‘ಹೋಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ’ ಎಂಬ
ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಹೊರಡುವಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ರಾಜನು
ಬರುವದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಆಗ
ಜೆರುಸಲೇಮು ಮತೆ್ತ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುವುದು. ಜನರು ಒಂದಾಗಿ
ಸೇರುವದಕೆ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಾಗುವುದು.
ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ ಅದನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಕಂದಕವನು್ನ
ಕೊರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅರವತೆ್ತರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಗರವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಲವಾರು
ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. 26 ಅರವತೆ್ತರಡು ವಾರಗಳ
ತರುವಾಯ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಕೊಲೆಯಾಗುವುದು. ಅವನು
ಇಲ್ಲವಾಗುವನು. ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ನಾಯಕನ ಜನರು ನಗರವನೂ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನೂ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವರು. ಆ ಅಂತ್ಯವು ಒಂದು
ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಬರುವುದು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ
ನಡೆಯುವುದು. ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.
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27 “ಆಗ ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ನಾಯಕನು ಬಹುಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಒಂದು
ವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವದು. ಅಧರ್ವಾರದವರೆಗೆ ಯಜ್ಞ
ಮತು್ತ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬ ಘಾತುಕನು
ಬರುವನು. ಅವನು ಬಹುವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು.
ಆದರೆ ಆ ಘಾತುಕನನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ
ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಟೈಗಿ್ರಸ್ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನ ದಶರ್ನ

ಕೋರೆಷನು ಪಾರಸಿಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಕೋರೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. (ದಾನಿಯೇಲನ

ಇನೊ್ನಂದು ಹೆಸರು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ.) ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯವಾದುದು; ಆದರೆ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತು್ತ. ದಾನಿಯೇಲನು ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಒಂದು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.

2 ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನಾನು ಮೂರು ವಾರ ಶೋಕದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 3 ಆ
ಮೂರು ವಾರಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ;
ಮಾಂಸಾಹಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ;
ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ
ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟೆ್ಟ.

4 ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಟೈಗಿ್ರಸ್ ಮಹಾನದಿಯ, ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 5 ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ನಾನು ಮುಖವೆತಿ್ತ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನು ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಊಫಜಿನ ಅಪರಂಜಿಯ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಅವನ ಶರೀರವು
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಜ್ರದಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವನ ಮುಖವು
ಕೋಲಿ್ಮಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ
ಪಂಜುಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಉಜಿ್ಜದ ಹಿತಾ್ತಳೆಯಂತೆ
ಝಗಝಗಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಧ್ವನಿಯು ಜನಜಂಗುಳಿಯ
ಧ್ವನಿಯಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ.

7 ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.
8 ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದೆ್ದ. ನಾನು ಆ ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ
ಇದೆ್ದ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ನಾನು ದುಬರ್ಲನಾದೆ. ನನ್ನ
ಮುಖವು ಸತ್ತವರ ಮುಖದಂತೆ ಬಿಳುಪೇರಿತು; ನಾನು
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾದೆ. 9 ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು
ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ಗಾಢವಾದ ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿದೆ.

10 ಆಗ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು. ನಾನು
ಮೊಣಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಂಗೈಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಊರಿ ಬಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದ. 11 ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು ನನಗೆ, “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ
ಮಾತುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚೆನಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡು. ಎದು್ದನಿಲು್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು
ಎದು್ದನಿಂತೆ. ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಇನೂ್ನ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದ. 12 ಆಮೇಲೆ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲನ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನು, “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನೀನು ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ದೇವರೆದುರಿಗೆ
ಭಕಿ್ತವಿನಯಗಳಿಂದ ವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದೂ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದ ಮೊದಲ
ದಿನದಿಂದಲೇ ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು. 13 ಆದರೆ
ಪಾರಸಿಯ ರಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯಪಾಲಕನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳೆದ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತಿ್ತದ್ದನು; ನನಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯಪಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನಾದ
ಮಿಕಾಯೇಲನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ನಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಪಾರಸಿಯ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 14 ದಾನಿಯೇಲನೇ,
ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗುವದೆಂಬುದನು್ನ ನಿನಗೆ
ವಿವರಿಸಲು ನಾನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು. ಈ ಕನಸು ಭವಿಷ್ಯದ
ಒಂದು ಕಾಲದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆ ಪುರುಷನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾನು
ನೆಲವನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಬಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಮಾತನಾಡಲು ನನಿ್ನಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವವನು ನನ್ನ
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವನಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮಿ,
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಾನು

ಚಿಂತಾಕಾ್ರಂತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅಂಜಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಸಾ್ವಮೀ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ
ದಾನಿಯೇಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ನನಗೆ
ಶಕಿ್ತಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಉಸಿರಾಡುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ” ಎಂದೆ.

18 ಆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿರುವವನು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ
ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದಾಗ ನನಗೆ
ಉಪಶಮನವಾಯಿತು. 19 ಆಗ ಆತನು “ದಾನಿಯೇಲನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಸಮಾಧಾನ ತಂದುಕೊ. ಈಗ ನೀನು ಬಲಗೊಳು್ಳ, ಬಲಗೊಳು್ಳ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಲಬಂದಿತು.
ಆಗ ನಾನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ನೀಡಿದಿರಿ. ಈಗ
ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

20 ಆಗ ಅವನು, “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಾನು ಏಕೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪಾರಸಿಯ
ರಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯಪಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು.
ನಾನು ಹೋದಮೇಲೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ರಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯಪಾಲಕನು ಬರುವನು.
21 ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಾನು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ‘ಸತ್ಯಶಾಸನ’ದಲಿ್ಲ
ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವೆನು. ಆ
ದುಷ್ಟದೂತರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಲಿ್ಲ ಮಿಕಾಯೇಲನ ಹೊರತು
ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗತಕ್ಕವರು ಇನಾ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಮಿಕಾಯೇಲನು
ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಪಾಲಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

“ಮೇದ್ಯಯನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜ್ಯದ
ದಿವ್ಯಪಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ ನಾನು

ಮಿಕಾಯೇಲನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟೆ್ಟನು.
2 “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತಾ್ಯಂಶವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು. ಪಾರಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಮೂರು ಜನ
ರಾಜರು ಆಳುವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜನು ಬರುವನು.
ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜನು ತನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿ ಹೋದ ಪಾರಸಿಯ
ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಧನವಂತನಾಗಿರುವನು. ಆ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಬಲ್ಯವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ
ಧನವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಎಲ್ಲರೂ ಗಿ್ರೕಸ್ ರಾಜ್ಯದ
ವಿರುದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. 3 ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಅರಸನು
ಬರುವನು. ಅವನು ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಆಳುವನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವನು. 4 ಆ ರಾಜನು ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಒಡೆಯುವದು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ನಾಲು್ಕ
ಹೋಳಾಗಿ ಜಗತಿ್ತನ ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಹೋಗುವುದು.
ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಹಂಚಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಅವನು ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ
ಅಧಿಕಾರವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದ
ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

5 “ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಪ್ರಬಲನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಆಗ ಅವನ
ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವನು.
ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಆಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವನು; ಅವನು ಬಹಳ
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗುವನು.

6 “ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಮತು್ತ ಆ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನ ಮಗಳು ಉತ್ತರದ ರಾಜನನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವಳು. ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅವಳು
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನು
ಸಾಕಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅವಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿರೋಧ
ಮಾಡುವರು. ಆ ಜನರು ಅವಳ ಮಗು ಮತು್ತ ಅವಳ
ಸಹಾಯಕನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು.

7 “ಆದರೆ ಅವಳ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವನು. ಅವನು ಉತ್ತರದ ರಾಜನ
ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಆ ಅರಸನ ಭದ್ರವಾದ
ಕೋಟೆಗೆ ನುಗು್ಗವನು. ಅವನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಗೆಲು್ಲವನು. 8 ಅವನು
ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಅವರ ಲೋಹದ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ಬಂಗಾರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವನು ಉತ್ತರದ ರಾಜನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 9 ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸೋತು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗುವನು.

10 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನ ಮಗನು ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವರು. ಆ ಸೈನ್ಯವು ರಭಸದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ
ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಾ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ
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ದುಗರ್ದವರೆಗೆ ನುಗು್ಗವದು. 11 ಆಗ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನು
ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಡವಾಗುವನು. ಅವನು ಉತ್ತರದ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಬರುವನು. ಉತ್ತರದ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ
ಅಪಾರವಾದ ಸೈನ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲುವನು. 12

ಉತ್ತರದ ಸೈನ್ಯವು ಸೋತು ಸೆರೆಯಾಗುವುದು. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನು
ತುಂಬ ಜಂಬಪಡುವನು ಮತು್ತ ಉತ್ತರದ ರಾಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ
ಸೈನಿಕರ ವಧೆ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಜಯಶೀಲನಾಗಿ
ಮುಂದುವರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 13 ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಇನೊ್ನಂದು
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. ಈ ಸೈನ್ಯವು ಮೊದಲಿನ
ಸೈನ್ಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವದು. ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ
ಅವನು ಧಾಳಿಮಾಡುವನು. ಆ ಸೈನ್ಯವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದು್ದ
ಹಲವಾರು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತವಾಗಿರುವದು. ಆ ಸೈನ್ಯವು
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವದು.

14 “ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನರು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವರು. ಹೋರಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಅವರು
ಗೆಲು್ಲವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ದಶರ್ನ ನಿಜವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವರು. 15 ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಬಂದು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ
ದಿಬ್ಬಹಾಕಿ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ದಕ್ಷಿಣದವರಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಸೈನ್ಯದ
ಉತ್ತಮ ಸೈನಿಕರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಲು
ಸಮಥರ್ರಾಗುವದಿಲ್ಲ.

16 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಯಾರಿಂದಲೂ ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಸುಂದರವಾದ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನೂ್ನ
ಸಂಪಾದಿಸುವನು. ಅದನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು. 17 ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸವರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸುವನು. ಅವನು
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವನು. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ
ಅವನ ತಂತ್ರಗಳು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಸಿಕು್ಕವದಿಲ್ಲ.

18 “ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಭೂಮಧ್ಯ ಸಾಗರದ
ಕರಾವಳಿಯ ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವನು. ಅವನು ಅನೇಕ
ನಗರಗಳನು್ನ ಗೆಲು್ಲವನು. ಆದರೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ಉತ್ತರದ ರಾಜನ ಅಹಂಕಾರವನೂ್ನ ಸೊಕ್ಕನೂ್ನ
ಮುರಿದುಬಿಡುವನು; ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವನು.

19 “ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಭದ್ರವಾದ
ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ದುಬರ್ಲನಾಗಿ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು; ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವನು.

20 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನ ತರುವಾಯ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ರಾಜನು
ಬರುವನು. ಅವನು ಬಹು ವೈಭವಯುಕ್ತವಾದ ಜೀವನವನು್ನ
ನಡೆಸಲಿಚಿ್ಛಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ
ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ರಾಜನು ನಾಶವಾಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮಡಿಯುವದಿಲ್ಲ.

21 “ಆ ರಾಜನ ತರುವಾಯ ಅತಿ ಕೂ್ರರನೂ ದೆ್ವೕಷಮಯಿಯೂ
ಆದ ಒಬ್ಬನು ರಾಜನಾಗುವನು. ಅವನು ರಾಜ
ಮನೆತನದವನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಂಚನೆಯಿಂದ
ರಾಜನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಭರ್ಯರಾಗಿರುವಾಗ
ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 22 ಅವನು
ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾದ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾಯಕನಿಗೂ
ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 23 ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂ್ರರಿಯಾದ ಮತು್ತ
ವಂಚಕನಾದ ಆ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಆದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ವಂಚಿಸುವನು. ಅವನು ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ
ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವರು.

24 “ಶಿ್ರೕಮಂತ ದೇಶಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವಾಗ ಈ ಕೂ್ರರಿಯು
ಪೂವರ್ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವನು.
ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದಾಳಿಮಾಡುವನು; ಅವನ
ಪೂವಿರ್ಕರು ವಿಫಲರಾದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜಯ ಸಂಪಾದಿಸುವನು.
ಅವನು ಸೋಲಿಸಿದ ದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ದೊರೆತ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಂಚುವನು. ಅವನು
ಭದ್ರವಾದ ನಗರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ನಾಶಮಾಡಲು
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು. ಅವನಿಗೆ ಜಯಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅದು
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.

25 “ಕೂ್ರರನಾದ ಮತು್ತ ವಂಚಕನಾದ ಆ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಅತಿ
ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವಿರುವದು. ಅವನು ಆ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನ ಮೇಲೆ

ದಾಳಿ ಮಾಡುವನು. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನು ಅತಿದೊಡ್ಡದಾದ ಮತು್ತ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನ ವೈರಿಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು
ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಾಡುವರು. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನು ಸೋಲುವನು. 26

ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಜನರು
ಅವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವರು. ಅವನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ
ಸೋಲುಂಟಾಗುವದು. ಅವನ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಮಡಿಯುವರು. 27 ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ
ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕಾಲವನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

28 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಅಪಾರ ಸಂಪತಿ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಮರಳುವನು. ಆಗ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಆಚರಿಸುವ ತೀಮಾರ್ನ ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ
ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.

29 “ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ದಕ್ಷಿಣದ
ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಅವನು
ಹಿಂದಿನಂತೆ ಜಯಶೀಲನಾಗುವದಿಲ್ಲ. 30 ಕಿತಿ್ತೕಮಿನ ಹಡಗುಗಳು
ಬಂದು ಉತ್ತರದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವು. ಆ
ಹಡಗುಗಳು ಬರುವದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಿಂತಿರುಗುವನು. ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. 31

ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ದೈನಂದಿನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸದಂತೆ ಅವರು ತಡೆಯುವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾದ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸುವರು.

32 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆದ
ಯೊಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸುಳು್ಳಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನಯವಾದ
ನುಡಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸುವನು. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ದೇವರನು್ನ ಅರಿತು
ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿರುವರು;
ಅವರು ಅವನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವರು.

33 “ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು
ಸಹ ಅನೇಕ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವರು. ಕೆಲವು ಜನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಲಾಗುವದು ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮನೆಯನು್ನ, ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು.
34 ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಹಾಯ ಸಿಕು್ಕವದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಪಟಿಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 35

ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ ಅವರು ದೃಢಚಿತ್ತರೂ ಶುದ್ಧರೂ
ನಿಷ್ಕಳಂಕರೂ ಆಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯಕಾಲ
ಬರುವದು.

ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಅರಸನು
36 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವನು;

ಬಡಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ದೇವರಿಗಿಂತ ತಾನು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು
ಭಾವಿಸುವನು. ಅವನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಕೇಳದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವನು. ಅವನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವನು. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು
ಜರಗುವವರೆಗೂ ಅವನು ಜಯ ಪಡೆಯುವನು. ಏನು
ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರುವನೋ ಅದು
ನಡೆಯುವದು.

37 “ಆ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪೂಜಿಸಿದ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಲಕ್ಷಿಸನು.
ಅವನು ಯಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಲಕ್ಷಿಸನು. ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ತಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವನು; ತನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲ
ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 38

ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಯಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸನು, ಅವನು
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಪೂಜಿಸುವನು. ಅಧಿಕಾರ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ಇವುಗಳು
ಅವನ ದೇವರು, ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಅವನಷು್ಟ ಅಧಿಕಾರ
ಪಿ್ರಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ದೇವತೆಯನು್ನ ಅವನು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತಾ್ನಭರಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸುವನು.

ದಾನಿಯೇಲ 11:11 605 ದಾನಿಯೇಲ 11:38
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39 “ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಅನ್ಯದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲವಾದ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ
ಅನ್ಯರಾಜರುಗಳನು್ನ ಬಹಳಷು್ಟ ಗೌರವಿಸುವನು. ಅಂಥ ರಾಜರು
ಬಹುಜನರನು್ನ ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ಆ ರಾಜನು ಅವರು
ಆಳುವ ಭೂಮಿಯು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.

40 “ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜನು ಉತ್ತರದ
ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವನು. ಅವನ ರಥ, ಕುದುರೆ ಸವಾರರು,
ಹಡಗುಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡುವನು. ಆ ಉತ್ತರದ ರಾಜನು
ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ರಭಸದಿಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಮುನು್ನಗು್ಗವನು. 41

ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಸುಂದರವಾದ ನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ
ಮಾಡುವನು. ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ಮೋವಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ
ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ನಾಯಕರು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 42

ಉತ್ತರದ ರಾಜನು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಾ್ರಬಲ್ಯವನು್ನ
ಮೆರೆಸುವನು. ಅವನು ಎಂಥ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ ಎಂಬುದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 43 ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಳೊ್ಳಳೆ್ಳಯ ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲೂಬ್ಯರು ಮತು್ತ ಕೂಷ್ಯರು ಅವನ
ಸಾ್ವಮ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು. 44 ಹೀಗಿರಲು ಉತ್ತರದ ರಾಜನು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮತು್ತ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ
ಸಮಾಚಾರಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಡುವನು ಮತು್ತ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳುವನು.
ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲು ಅವನು
ಹೋಗುವನು. 45 ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡುವೆ, ಅರಮನೆಯಂತಹ ತನ್ನ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಸುವನು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅರಸನು ಸತು್ತಹೋಗುವನು. ಅವನ
ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

“ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನು,
ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಆಗ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು
ಏಳುವನು. ಮಿಕಾಯೇಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಿಮ್ಮ

ಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಮಹಾಸಂಕಟದ ಕಾಲ
ಬರುವದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ
ಸಂಭವಿಸದಂತಹ ಸಂಕಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಆದರೆ
ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು
‘ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ’ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. 2 ಮರಣಹೊಂದಿದ, ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
ಕೆಲವರು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಕೆಲವರು
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿತ್ಯನಿಂದನೆಗಳನೂ್ನ ತಿರಸಾ್ಕರಗಳನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.

3 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಂತೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರು. ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಅವರು ಅನೇಕರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ
ಹೊಳೆಯುವರು.

4 “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡು.
ಇದನು್ನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರಹಾಕು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು
ಇದನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಕಾ್ಕಗಿ ಬಹುಜನರು
ಅತಿ್ತತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವರು. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುವದು.”

5 ಆಗ, ದಾನಿಯೇಲನೆಂಬ ನಾನು, ಮತಿ್ತಬ್ಬರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನದಿಯ ಈಚೆ ದಡದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 6 ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು ನದಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಆ ಅದು್ಭತ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಕೆ್ಕ
ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

7 ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದನು.
ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಮಾಡಿ, “ಮೂರುವರೆ
ವಷರ್ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದೇವರ ಭಕ್ತರ ಬಲವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಮುರಿದುಹೋಗುವದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗುವವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಾನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದು
ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದೆ.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಲಿ. ಈ
ಸಂದೇಶವು ರಹಸ್ಯವಾದದು್ದ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬರುವವರೆಗೆ ಇದು
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು. 10 ಅನೇಕ ಜನರು
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವರು; ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವು
ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುವರು. ಆ ದುಷ್ಟರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

11 “ನಿತ್ಯಹೋಮವು ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟು್ಟ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತವು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ
ತೊಂಭತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. 12 ಕಾದುಕೊಂಡು ಒಂದು
ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೖದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ
ತಾಳಿರುವವನು ಧನ್ಯನು.

13 “ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ
ಜೀವನವನು್ನ ಸಾಗಿಸು. ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ.
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ, ನೀನು ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಹೋಶೇಯ

ಹೋಶೇಯನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ

ಬೆಯೇರಿಯ ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯನಿಗೆ
ಯೋಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಈ ಸಂದೇಶವು
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸರಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ,

ಯೋಥಾಮ, ಅಹಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಇವರ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲ.

2 ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದು
ಮೊದಲನೆಯದು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ
ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗು. ಆ ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನರು ಸೂಳೆಯಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.”

ಇಜೆ್ರೕಲನ ಜನನ
3 ಹಾಗೆ ಹೋಶೇಯನು ದಿಬ್ಲಯೀಮನ ಮಗಳಾದ ಗೋಮೆರ್

ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಗೋಮೆರಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 4 ಹೋಶೇಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಅವನಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಎಂದು
ಹೆಸರನಿ್ನಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಯೇಹುವಿನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅವನು ಇಜೆ್ರೕಲ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ? ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್
ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ತರುವೆನು. 5 ಆಗ ಇಜೆ್ರೕಲ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ತುಂಡು ಮಾಡುವೆನು.”

ಲೋರುಹಾಮಳ ಜನನ
6 ಗೋಮೆರಳು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಹೆಣು್ಣಮಗುವನು್ನ

ಹೆತ್ತಳು. ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ, ಆಕೆಗೆ, “ಲೋರುಹಾಮ”
ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನಡಲು ಹೇಳಿದನು. “ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ನಾನು
ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯುದಾ್ಧಶ್ವಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಸೈನ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.”

ಲೋಅಮಿ್ಮಯ ಜನನ
8 ಗೋಮೆರಳು ಲೋರುಹಾಮಳಿಗೆ ಮೊಲೆಯುಣಿಸುವದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಅವನಿಗೆ ಲೋಅಮಿ್ಮ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ

10 “ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಸಮುದ್ರದ
ಮರಳಿನಂತಿರುವದು. ನೀವು ಮರಳನು್ನ ಅಳತೆಮಾಡಲೂ ಅದನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ’ ಎಂಬ
ಹೇಳಿಕೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ‘ನೀವು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು’
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿರಿ.

11 “ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಡುವರು. ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಆ ದೇಶವು ಸಾಲದೆ
ಹೋಗುವದು. ಇಜೆ್ರೕಲನ ದಿನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರುವದು.”

“ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ,
‘ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟಿ್ಟರುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳುವಿರಿ.
2 “ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ನನ್ನ

ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಲ್ಲ. ವೇಶೆ್ಯಯ ಹಾಗೆ ಆಕೆ
ವತಿರ್ಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೇಳಿರಿ. 3

ಆಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ, ಆಕೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಳೋ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆಕೆಯ ಜನರನು್ನ ಆಕೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಒಣ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಬೆಂಗಾಡಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಆಕೆ ಬಾಯಾರಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 4 ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನಾನು ಕನಿಕರಿಸೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಕ್ಕಳು. 5 ಅವರ ತಾಯಿಯು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದಳು. ತಾನು
ನಡಿಸಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕು. ಆಕೆಯು
ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದಳೆ, ‘ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನನಗೆ
ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ನಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ ಕೊಡುವರು. ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮತು್ತ
ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವರು.’

6 “ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು. ನಾನು ಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವೆನು. ಆಗ
ಅವಳು ತನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರಳು. 7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಪಿ್ರಯತಮರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೋದರೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಾರಳು.
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರನು್ನ ಹುಡುಕುವಳು. ಆದರೆ ಅವರು
ಆಕೆಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಳು, ‘ನಾನು ನನ್ನ
ಮೊದಲನೇ ಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ (ಯೆಹೋವನು) ಹೋಗುವೆನು. ನಾನು
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ. ಈಗಿನ
ನನ್ನ ಜೀವಿತಕಿ್ಕಂತ ಆಗಿನ ಜೀವಿತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲಾಗಿತು್ತ.’

8 “ಆಕೆಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ) ನಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಧಾನ್ಯ, ಎಣೆ್ಣ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತ ಬಂದೆನು. ಆದರೆ ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಬಾಳನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದಳು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು.
ನಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಧಾನ್ಯವು ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ತಯಾರಾದ ಅವಳಿಂದ
ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣ ಪಕ್ವವಾಗಿದಾ್ದಗ
ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಉಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ನಾನು ಅದನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ
ಶರೀರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು. 10 ಈಗ
ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಹಾಕುವೆನು. ಆಕೆಯ
ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಆಕೆಯ ಪಿ್ರಯತಮರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. ನನ್ನ
ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಯಾರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು. 11 ನಾನು
(ದೇವರು) ಆಕೆಯ ಉಲಾ್ಲಸಗಳನು್ನ ಅವಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವೆನು.
ಆಕೆಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ ಹಬ್ಬ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 12 ಆಕೆಯ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
‘ಇವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಆಕೆ
ಹೇಳುತಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಆಕೆಯ ತೋಟವನೆ್ನೕ
ಬದಲಾಯಿಸುವೆನು. ಅದು ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯಂತೆ ಆಗುವದು.
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಬಂದು ತಿನು್ನವವು.

13 “ಆಕೆಯು ಬಾಳನ ಸೇವೆಮಾಡಿದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಬಾಳನಿಗೆ ಆಕೆ ಧೂಪ ಹಾಕಿದಳು. ಆಕೆ
ವಸಾ್ತ್ರಭರಣಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಳಾಗಿ ಮೂಗುತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಳು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು.

14 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು (ಯೆಹೋವನು) ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಸ
ಸಲಾ್ಲಪವಾಡುವೆನು. ಆಕೆಯನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ನಡೆಸಿ
ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಯನುಡಿಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡುವೆನು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ
ನಾನು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಆಕೆಗೆ ಆಕೋರ್
ತಗು್ಗಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ಅವಳು
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ತಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತನ್ನ ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುವಳು.” 16 ಇವು ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು.

“ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ‘ನನ್ನ ಗಂಡ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವೆ. ‘ನನ್ನ
ಬಾಳನು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವದಿಲ್ಲ. 17 ನಾನು ಆಕೆಯ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಳನ ಹೆಸರೆನೆ್ನತು್ತವದಿಲ್ಲ.

18 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಡವಿಯ
ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹರಿದಾಡುವ ಜಂತುಗಳೊಂದಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು
ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧ, ಬಿಲು್ಲ, ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಮಾಡುವೆನು. ಆ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ ಇರದು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನಿಶಿ್ಟಂತೆಯಿಂದ ಮಲಗುವರು. 19 ಆಗ ನಾನು (ಯೆಹೋವನು)
ನಿನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದಲೂ ನಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ
ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ನಿರಂತರವಾದ ವಧುವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. 20 ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಳಾದ ವಧುವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆ.
21 ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು.” ಇದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು:
“ನಾನು ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು
ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗರೆಯುವದು.

22 ಭೂಮಿಯು ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕೊಡುವದು.
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಅವು ದೊರಕಿಸುವದು.

23 ಆಕೆಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವೆನು.
ನಾನು ಲೋರುಹಾಮಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆನು.

ಲೋ ಅಮಿ್ಮಗೆ ನಾನು, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು, ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.”

ಗುಲಾಮಳಾಗಿದ್ದ ಗೋಮೆರಳನು್ನ ಹೋಶೇಯನು ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡಕೊಂಡದು್ದ

ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಗೋಮೆರಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಿ್ರಯತಮರಿದಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ನೀನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ

ಅದು ಯೆಹೋವನ ರೀತಿ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಒಣದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಉಂಡೆಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಲು ಆಶಿಸುತಾ್ತರೆ.”

2 ನಾನು ಹದಿನೈದು ತುಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂಭತು್ತ ಕಿ್ವಂಟಾಲ್
ಜವೆಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು. 3

ಬಳಿಕ ನಾನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತಿರಬಾರದು. ನೀನು
ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಇರಬಾರದು. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿರುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

4 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ತನಕ
ಅರಸನಾಗಲಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವರು. ಅವರು
ಯಜ್ಞವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವರು, ಸಾ್ಮರಕಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಏಫೋದ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆದೇವತೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 5

ಹೀಗೆ ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಆಗ ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಅವರ ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನನೂ್ನ ಹುಡುಕುವರು. ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ
ಗೌರವಿಸಲು ಬರುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ವಾದವನು್ನ ಅವರ ಮುಂದಿಡುತಾ್ತನೆ. “ಈ

ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸತ್ಯವಂತರೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಷಾ್ಠವಂತರೂ ಅಲ್ಲ.
2 ಜನರು ಆಣೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ, ಸುಳ್ಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ, ಕೊಲೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಸೂರೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತರೆ. ಜನರು ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 3 ಹೀಗೆ
ದೇಶವು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಬಲಹೀನರಾಗತಾ್ತರೆ. ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳೂ
ಸಾಯುತಿ್ತವೆ. 4 ಯಾರೂ ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸದೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸದೆ
ಇರಬೇಕು. ಯಾಜಕರೇ, ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಾನು ವಾದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 5

ನೀವು (ಯಾಜಕರು) ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವಿರಿ. ರಾತಿ್ರ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಳುವರು ಮತು್ತ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನು್ನ ಸಹ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.

6 “ನನ್ನ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ನಾಶವಾಗುವರು, ನೀವು ಕಲಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ನನ್ನ ಯಾಜಕರಾಗಿರಲು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವೆನು. 7 ಅವರು
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾದರು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಗೌರವವನು್ನ ನಾನು
ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

8 “ಜನರ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಯಾಜಕರೂ ಒಂದಾದರು, ಅವರು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಆಶಿಸಿದರು. 9 ಯಾಜಕರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವೆನು. 10 ಅವರು ತಿನು್ನವರು
ಆದರೆ ಅವರು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೈಂಗಿಕಪಾಪ
ಮಾಡುವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸಿದರು.

11 “ಲೈಂಗಿಕಪಾಪ, ಗಡುಸಾದ ಮದ್ಯ ಮತು್ತ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಪ್ರಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 12 ನನ್ನ
ಜನರು ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಆ
ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವು ಎಂದು ಅವರು
ನೆನಸುತಾ್ತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ಅವರು ಆ ಸುಳು್ಳ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. 13 ಅವರು
ಪವರ್ತ ಶಿಖರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ; ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಓಕ್, ಪಾಪಲಾರ್ ಮತು್ತ ಏಲ್್ಮ
ಮರಗಳಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧೂಪ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ. ಆ ಮರಗಳ ನೆರಳು
ದಟ್ಟವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ವೇಶೆ್ಯಯರಂತೆ
ಅದರಡಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರು
ಲೈಂಗಿಕಪಾಪದಲಿ್ಲ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವರು.

14 “ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸೂಳೆತನ ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸೊಸೆಯರು ಲೈಂಗಿಕಪಾಪ ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಲಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ದೂರುವದಿಲ್ಲ. ಗಂಡಸರು ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವರು.
ಅವರು ಮಂದಿರದ ವೇಶೆ್ಯಯರೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರು.
ಹೀಗೆ ಆ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ
ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದವಾದ ಪಾಪಗಳು
15 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತೕ. ಆದರೆ

ಯೆಹೂದವನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗಾಗಲಿ
ಬೇತಾವೆನಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗದಿರು. ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ
ಇಡಬೇಡ. ‘ಯೆಹೋವನಾಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟಿ್ಟರುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತು್ತ ಹುಲುಸಾದ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿಗೆ
ಒಯು್ಯವ ಕುರುಬನಂತಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಓಡುವ ಯೌವನ
ಹಸುವಿನಂತಿದೆ.

17 “ಅವನ ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಸೇರಿರುತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. 18 ಅವರು
ಅಮಲೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸೂಳೆಯರಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಲಂಚವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಲಂಚಕೊಡುವಂತೆ ಒತಾ್ತಯ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪಮಾನ
ಬರಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಧ್ರತೆಗಾಗಿ ಆ ದೇವರುಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ
ಕಳಕೊಂಡರು. ಅವರ ಧೂಪಹೋಮಗಳೇ ಅವರನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸುವವು.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವು ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳಲು ಅವರ
ನಾಯಕರೇ ಕಾರಣ

“ಯಾಜಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವೇ, ಅರಸನ
ಪರಿವಾರದವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬಂದಿದೆ.

“ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉರುಲಿನಂತೆ ಇದಿ್ದರಿ. ತಾಬೋರಿನಲಿ್ಲ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಡಿಸಿದ್ದ ಬಲೆಯಂತೆ ಇದಿ್ದರಿ. 2 ನೀವು ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನಾನು
ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ,
ನೀನು ಈಗಲೂ ಸೂಳೆಯಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ
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ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. 4 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅನೇಕ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತವೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. 5

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೆಮೆ್ಮಯು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೇ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು. ಯೆಹೂದವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆಯೇ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವದು.

6 “ಜನರ ನಾಯಕರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಾಡುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುತಾ್ತನೆ. 7 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಆತನು ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ತಿರುಗಿ
ನಾಶಮಾಡುವನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಶನದ ಪ್ರವಾದನೆ
8 “ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದು,
ರಾಮದಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದು.

ಬೇತಾವೆನಿನಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ನೀಡು.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನೇ, ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದಾ್ದನೆ.

9 ಶಿಕ್ಷೆಯು ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬರಿದಾಗುವದು.

ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುವದೆಂದು
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

10 ಯೆಹೂದದ ನಾಯಕರು ಪರರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ದೋಚುವ
ಕಳ್ಳರಂತಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ನೀರಿನಂತೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

11 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು.
ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣಿ್ಣನಂತೆ ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವನು.
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ಹೊಲಸನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು

ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ.
12 ನಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು, ನುಸಿಯು

ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ,
ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಗೆದ್ದಲು ನಾಶಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೂದವನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
13 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನೋಡಿದನು.
ಯೆಹೂದವು ತನ್ನ ಗಾಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.

ಆ ಮಹಾ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಆ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಮಾಡನು.
ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನು್ನ ಗುಣಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು.
ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಪಾ್ರಯದ

ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು.
ಹೌದು, ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಹರಿದು

ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು.

15 ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು,
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು.

ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಅತಿಯಾಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು.”

ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ದೊರಕುವ
ಬಹುಮಾನ

“ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ.
ಆತನು ನಮಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಗುಣಮಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸುತು್ತವನು.

2 ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ತರುವಾಯ ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಂತ
ಮಾಡುವನು.

ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.
ಆಗ ನಾವು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬಹುದು.

3 ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ.
ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ.

ಸೂಯೋರ್ದಯ ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವಂತೆಯೇ
ಆತನು ಬರುವುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ವಸಂತಕಾಲದ ಮಳೆಯಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಬರುವನು.”

ಜನರು ನಿಷಾ್ಠವಂತರಲ್ಲ
4 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ?
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಮುಂಜಾನೆಯ ಮಂಜಿನಂತಿದೆ.
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿದೆ.
ಅದು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲದೆಹೋಗುವದು.

5 ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದೆನು.

ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.
6 ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಜ್ಞವಲ್ಲ.

ಜನರು ತರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನಗೆ

ಇಷ್ಟ.
7 ಆದರೆ ಜನರು ಆದಾಮನಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮುರಿದುಹಾಕಿದರು.
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು.

8 ಗಿಲಾ್ಯದು ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದ
ನಗರವಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಇತರರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆಮಾಡಿರುತಾ್ತರೆ.
9 ಕಳ್ಳರು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತ
ಜನರನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಲು ಕಾಯುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು
ಕಾಯುತಾ್ತ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು.

ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುತಾ್ತರೆ.
10 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲ ಅತೀ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು

ನೋಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲು ಪಾಪದಿಂದ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ.

11 ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೆ ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲವು ನೇಮಕವಾಗಿದೆ,
ಸೆರೆವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆತಂದಾಗ

ಅದು ಸಂಭವಿಸುವದು.
“ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಪಾಪಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುವದು.

ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಯರ್ದವರ ಸುಳು್ಳ ತಿಳಿದುಬರುವದು.
ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಬರುತಾ್ತ ಹೋಗುತಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ ಜನರು

ತಿಳಿಯುವರು.
2 ನಾನು ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ

ಅವರು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟತನವು ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣಿಸುವದು.
ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.

3 ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಅವರ ಅರಸರನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಸುಳು್ಳಗಳು ಅವರ ನಾಯಕರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

4 ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಡಲು ರೊಟಿ್ಟಗಾರನು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಾದುವನು.
ರೊಟಿ್ಟಯು ಶಾಖದಿಂದ ಉಬು್ಬತಿ್ತರುವಾಗ ರೊಟಿ್ಟಗಾರನು

ಒಲೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲ,
ಅವರು ಒಲೆಯನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಉರಿಸುತಾ್ತರೆ.

5 ನಮ್ಮ ಅರಸನ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಾಯಕರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದು
ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು.

ಅವರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
6 ಜನರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ತಯಾರಿಸುವರು.
ಉರಿಯುವ ಒಲೆಯಂತೆ ಅವರ ಹೃದಯವು

ಉತಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವುದು.
ಅವರ ಉತಾ್ಸಹವು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಉರಿಯುವುದು.
ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ

ಕಾವಿನಂತಿರುವದು.
7 ಅವರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಲುಮೆಯಂತಿರುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು.

ಅವರ ರಾಜರುಗಳೆಲಾ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದಲೂ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.”

ಹೋಶೇಯ 5:4 609 ಹೋಶೇಯ 7:7
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ತಾನು ನಾಶವಾಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ
8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತಿರುವಿಹಾಕದ ಚಪಾತಿಯಂತಿದೆ.

9 ಅನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮುರಿಯುವರು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನರೆಕೂದಲು ಬಂದಾಗೂ್ಯ
ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಹೆಮೆ್ಮಯು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಜನರಿಗೆ ನಾನಾ ತರದ ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗೂ್ಯ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ.

11 ಹೀಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಮೂಖರ್
ಪಾರಿವಾಳದಂತಾಗಿದೆ.

ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕರೆದರು,
ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು.

12 ಅವರು ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉರುಲಿನೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು.

ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವೆನು.
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

13 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಡುಕು
ಉಂಟುಮಾಡುವದು.

ಅವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ನಾಶವಾಗುವರು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದಾ್ದಗೂ್ಯ
ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡಿದರು.

14 ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಹೌದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳುವರು.

ಆಹಾರಧಾನ್ಯ, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ, ಬೇರೆಯವರ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಅಲೆದಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅಳುವರು.

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
15 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಕೊಟು್ಟ ಅವರ ತೋಳುಗಳನು್ನ

ಬಲಪಡಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ದುರಾಲೋಚನೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿದರು.
16 ಅವರು ದೇವರಲ್ಲದ್ದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
ಮೋಸದ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ ಅವರಾದರು.

ಅವರ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಕತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವರು.

ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡುವರು.

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಕಾರಣ

“ಯೆಹೋವನಾಲಯದ ಕಾವಲುಗಾರನಂತೆ
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಊದು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನನ್ನ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದಿದಾ್ದರೆ. 2 ‘ನಮ್ಮ ದೇವರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಅವರು
ಕಿರುಚುವರು. 3 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮಗಾಗಿ ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ನಾಯಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ತಮ್ಮ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ನಾಶವಾಗುವರು. 5 ಯೆಹೋವನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಬಸವನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಸಮಾಯರ್ವೇ, ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬಾ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವು
ದೇವರಲ್ಲ. ಸಮಾಯರ್ದ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಚೂರುಚೂರಾಗಿ
ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವವು. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಗಾಳಿಯನು್ನ ನೆಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ತೊಂದರೆಗಳೇ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವದು. ಅವರು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವರು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವು ಬೆಳೆಯುವದು. ಆದರೆ ಅವು
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೂ
ಅಪರಿಚಿತರು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವರು.

8 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಾಶವಾಯಿತು.

ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಬಿಸಾಡಿದಂತೆ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

9 ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಕಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಅಶೂ್ಶಯರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಅಡಾ್ಡಡುತಾ್ತ ಹೋದನು.

10 ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಇರುವ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮರ ಕಡೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲು
ಹೋದನು.

ಆದರೆ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಸೇರಿಸುವೆನು.
ಆದರೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜನ ಕೈಯಿಂದ
ಅವರ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

ಇಸೆ್ರೕಲು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದು್ದ
11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದು ಪಾಪವಾಗಿತು್ತ.
ಆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರು ಪಾಪಮಾಡಿದರು.

12 ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಬರೆದರೂ

ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಬರೆದದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಮಾಂಸವನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು

ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.

14 ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಾಜರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಆದರೆ ಅದರ ನಿಮಾರ್ಣಿಕನನು್ನ ಮರೆತರು.

ಯೆಹೂದವು ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಾ್ತನೆ;
ಆದರೆ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು.”

ಸೆರೆವಾಸದ ದುಃಖ

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರಂತೆ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಡ, ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ
ವತಿರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಕಣದ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವನು್ನ ನಡೆಸಿದಿ. 2 ಆದರೆ ಆ ಕಣದಲಿ್ಲ
ತೂರಿದ ಧಾನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ
ಒದಗಿಸದು. ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಿರದು.

3 ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲು ವಾಸಿಸದು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವದು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮಗೆ
ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು. 4 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಸಮಪರ್ಣೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳು ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ಉಣು್ಣವ ಆಹಾರದಂತಿರುವದು. ಅದನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ
ಉಂಡಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಅವರ ರೊಟಿ್ಟಯು ದೇವರ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 5

ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬಗಳನಾ್ನಗಲಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ದಿನವನಾ್ನಗಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಆಚರಿಸಲಾಗದು.

6 ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋದುದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟರು. ಈಜಿಪ್್ಟ ಅವರನು್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಮೆಂಫಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅವರನು್ನ
ಹೂಳಿಡುವದು. ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಕಳೆ
ಬೆಳೆಯುವದು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಾಸಿಸಿದ್ದಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳು
ಬೆಳೆಯುವವು.

ನಿಜ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು
7 ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಇದನು್ನ

ಕಲಿತುಕೋ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವು ಬಂದದೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಸಂಬಳ (ಫಲ)ದ
ಸಮಯವು ಬಂತು.” ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:
“ಪ್ರವಾದಿಯು ಮೂಖರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರಾತ್ಮನುಳ್ಳ ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿದಾ್ದನೆ.” ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
“ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆ. ನೀನು ಹಗೆ
ಮಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವೆ.” 8 ದೇವರೂ
ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಕಾವಲುಗಾರರಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ
ಕಾಪಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಉರುಲುಗಳಿವೆ.
ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಹಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನನು್ನ ಹಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಹೋಶೇಯ 7:8 610 ಹೋಶೇಯ 9:8
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9 ಗಿಬ್ಯದ ಕಾಲದಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಾಶನದ ಕಡೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ
ಇಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದೆ
10 “ನನಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ

ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣಿ್ಣನಂತಿತು್ತ. ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಫಲಕಾಲದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ದೊರೆತ ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಬಾಳ್ಪೆಗೋರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬದಲಾದರು. ಅವರು
ಕೊಳೆತುಹೋದ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ಆದರು. ಅವರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ
ಭಯಂಕರ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಆದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಂತಾನವೃದಿ್ಧಯಾಗದು
11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯು ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಹಾರಿ

ಹೋಗುವದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೆರುವದೂ
ಇಲ್ಲ. ಶಿಶುಗಳೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 12 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವೆನು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟವು ಪಾ್ರಪಿ್ತಯಾಗುವದು.”

13 ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉರುಲಿನ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಸುತಿ್ತರುವದನು್ನ ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಕೊಲೆಗಡುಕನೆದುರು
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 14 ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲಾರದ
ಗಭರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಮೊಲೆಹಾಲು ಉಣಿಸಲಾರದ
ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು.

15 ಅವರ ದುಷ್ಟತನವೆಲಾ್ಲ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.

ಅವರು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವೆನು.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದವರು; ನನ್ನ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.
16 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಅದರ ಬೇರು ಒಣಗುತ್ತಲಿದೆ.
ಇನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಾದಲಿ್ಲ
ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಅಮೂಲ್ಯ ಶಿಶುವನು್ನ ನಾನು

ಸಾಯಿಸುವೆನು.
17 ಆ ಜನರು ನನ್ನ ದೇವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲ;

ಅವರು ದೇಶದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಸಾ್ಥನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಧನಿಕರಾದುದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ
ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಧಿಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಂತಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೆ
ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ

ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಅವರ ದೇಶವು ಉತ್ತಮವಾಗುತಾ್ತ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ

ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
2 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸಲು ನೋಡಿದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು.
ಅವರ ಸಾ್ಮರಕಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆತನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು
3 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಮಗೆ ರಾಜನಿಲ್ಲ,

ನಾವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಅರಸನು
ನಮಗೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.”

4 ಅವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳು್ಳ,
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ನಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರೊಂದಿಗೆ
ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ
ಒಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ . ಅವರ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಉತ್ತ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷದ ಹಣಜಿಯಂತಿದಾ್ದರೆ.

5 ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರು ಬೇತಾವೆನಿನಲಿ್ಲ ಬಸವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಳುವರು. ಅವರ
ಪೂಜಾರಿಗಳೂ ಅಳುವರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸುಂದರವಾದ

ವಿಗ್ರಹವು ಇಲ್ಲವಾಗುವದು. ಅದು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು. 6 ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಅದು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು; ಅವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ
ವಿಗ್ರಹಕಾ್ಕಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವದು. 7 ಸಮಾಯರ್ದ ಸುಳು್ಳದೇವರು
ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಅದು ಮರದ ಹಲಗೆಯ ತುಂಡೊಂದು
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುವಂತಿರುವದು.

8 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಎತ್ತರವಾದ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟತು. ಆವೆನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳ
ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ
ಹಣಜಿಗಳೂ ಬೆಳೆಯುವವು. ಆಗ ಅವರು ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚರಿ” ಎಂದೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ” ಎಂದೂ
ಹೇಳುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವದು
9 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಗಿಬ್ಯದವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪಾಪ

ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವೆ. (ಆ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಪಾಪವನು್ನ
ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ.) ಗಿಬ್ಯದ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧವು
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 10 ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ಬರುವೆನು.
ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವವು. ಅವರು
ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರಿಬ್ಬರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವರು.

11 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಣ ತುಳಿಯಲು
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪಾ್ರಯದ ಹಸುವಿನಂತಿದೆ. ಆಕೆಯ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ನಾನು
ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ನೊಗವನಿ್ನಡುವೆನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ನಾನು
ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಂಧಿಸುವೆನು. ಆಗ ಯೆಹೂದವು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಉಳುವದು. ಯಾಕೋಬನು ಮಣಿ್ಣನ ಗೆಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಪುಡಿಮಾಡುವನು.”

12 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂಬ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವೆ. ನಿನ್ನ ನೆಲವನು್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡು. ಆಗ ನೀನು
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವೆ. ಆತನು ಬರುವನು.
ಮತು್ತ ಆತನ ಒಳೆ್ಳಯತನವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಂತೆ
ಸುರಿಯುವದು.

13 ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಸಂಕಟವೆಂಬ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯಿ್ದರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತಿಂದಿರುವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆ. 14 ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ರಣರಂಗದ ಸ್ವರವು
ಕೇಳಿಸುವದು. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದು.
ಬೇತ್ಅಬೇರ್ಲನು್ನ ಶಲಾ್ಮನನು ಕೆಡವಿದಂತೆ ಆಗುವದು. ಆ ಯುದ್ಧದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವಳು.
15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲು ನಿನಗೆ ಆ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ತರುವದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಅದು
ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶವಾಗುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದೆ

“ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಣ್ಣ
ಮಗುವಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು.

ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಕರೆದೆನು.
2 ಎಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕರೆದೆನೋ
ಅಷೆ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಾಳನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು.
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕಿದರು.

3 “ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸಿದು್ದ ನಾನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡೆನು.

ನಾನು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

4 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಂಬ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡೆನು.

ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನಾನು ಬಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಣಿಸಿದೆನು.
5 “ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವರು. ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ ಅರಸನಾಗುವನು. 6 ಅವರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವು
ಬೀಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಸಾಯಿಸುವದು; ಅವರ
ನಾಯಕರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು.

7 “ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗುವೆನೆಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಎದುರು
ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.”
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ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ
8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಅದ್ಮದಂತೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಜೆಬೊಯೀಮಿನಂತೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.

ನಾನು ನನ್ನ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಳವಾಗಿದೆ.

9 ನನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಾಶಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ದೇವರು, ನರಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ.
ನಾನು ಪವಿತ್ರನು,

ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸೆನು.

10 ನಾನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುವೆನು.
ನಾನು ಗಜಿರ್ಸುವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು.
ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆದರಿ ನಡುಗುತಾ್ತ ಬರುವರು.

11 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ
ನಡುಗುತಾ್ತ ಬರುವರು.

ಅಶೂ್ಶರದಿಂದ ನಡುಗುವ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.
ಆಗ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ನಾಶವಾದರು.
ಯೆಹೂದನು ಈಗಲೂ ದೇವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೂದನು ಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಸಮಯವನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲು ದಿನವಿಡೀ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಮೆ್ಮಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಜನರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ

ಕದಿಯುತಾ್ತರೆ. ಅಶೂ್ಶಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿರುತಾ್ತರೆ.
ತಮ್ಮ ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಾನು ವಾದ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಯಾಕೋಬನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 3 ತನ್ನ ತಾಯಿಯ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ
ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡಿದ್ದನು. ಯಾಕೋಬನು ಬಲಶಾಲಿಯಾದ
ಯೌವನಸ್ಥನು. ಆಗ ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದನು. 4

ಯಾಕೋಬನು ದೇವದೂತನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದನು. ಅವನು
ಕನಿಕರಕಾ್ಕಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. ಇದು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. 5 ಹೌದು
ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಹೆಸರು
ಯೆಹೋವನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಾ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. ಸರಿಯಾಗಿರುವದನೆ್ನೕ ಮಾಡು.
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡು.

7 “ಯಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬ ವಾ್ಯಪಾರಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೇ
ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನ ತಾ್ರಸು ಮೋಸದು್ದ, 8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು,
‘ನಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವಿದೆ. ನನ್ನ
ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರರು. ನನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವದ
ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

9 “ಆದರೆ ನೀನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ
ದೇವರಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
10 ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ ಪಾಠಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತೆ
ಅನೇಕ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು. 11

ಆದರೆ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಸವನ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಜನರು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮಣಿ್ಣನ
ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಸಾಲಿದೆ.

12 “ಯಾಕೋಬನು ಅರಾಮ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. ಇನೊ್ನಂದು
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯ್ದನು. 13 ಆದರೆ
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರುವದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ

ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯ
ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿದನು. 14 ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ
ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿ ಅವಮಾನ ಹೊರುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು

“ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಹೆದರಿ ನಡುಗಿದರು. ಆದರೆ

ಅವನು ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ತಮಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. ತಾವು
ಮಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರು. ಬಂಗಾರದ ಬಸವನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಮುದು್ದ
ಕೊಡುವರು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರು ಬೇಗನೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವರು.
ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಬೇಗನೇ
ಮಾಯವಾಗುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಣದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ
ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆಹೋಗುವ
ಹೊಗೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ.

4 “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರನೂ್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ. 5

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆ
ಒಣಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 6 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಆ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಂಡು ತಿಂದು
ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತರು.

7 “ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಹದಂತಿರುವೆನು. ದಾರಿ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕುವ ಚಿರತೆಯಂತಿರುವೆನು. 8 ತನ್ನ
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರ ಮೇಲರಗಿ
ಅವರನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಎದೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು.
ನಾನು ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ ಕೂ್ರರ ಮೃಗದಂತೆಯೂ ಅವರನು್ನ ಸೀಳಿ
ತಿಂದುಬಿಡುವೆನು.”

ದೈವಕೋಪದಿಂದ ಯಾರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು
9 “ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ನನಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 10 ನಿನ್ನ ಅರಸನೆಲಿ್ಲ? ನಿನ್ನ ಯಾವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರ. ನಿನ್ನ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರುಗಳೆಲಿ್ಲ? ನೀನು, ‘ನಮಗೆ ರಾಜನನೂ್ನ
ನಾಯಕರನೂ್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. 11 ನಾನು
ಕೋಪಗೊಂಡೆನು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನಾನು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.

12 “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.

ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು
ಭಾವಿಸಿದನು;

ಆದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು;
13 ಅವನಿಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯ

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವದು.
ಅವನು ಜಾಣನಾದ ಮಗನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ;

ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯ ಬಂದರೂ
ಅವನು ಜೀವಿಸುವದಿಲ್ಲ.

14 “ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು;
ಮರಣದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪಾರುಮಾಡುವೆನು.

ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಧಿಗಳೆಲಿ್ಲ?
ಸಮಾಧಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?
ನಾನು ಪ್ರತಿಕಾರ ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.

15 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವನು.
ಒಂದು ಬಲವಾದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಗಾಳಿಯು ಬರುವದು.
ಯೆಹೋವನ ಗಾಳಿಯು ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೀಸುವದು.

ಅವನ ನೀರಿನ ಒರತೆಯು ಒಣಗಿಹೋಗುವದು,
ಆ ಗಾಳಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗಿಬಿಡುವದು.
16 ಸಮಾಯರ್ವು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಳು.

ಹೋಶೇಯ 11:8 612 ಹೋಶೇಯ 13:16
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ಇಸೆ್ರೕಲರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಯುವರು.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಚೂರುಚೂರಾಗುವರು.
ಅವರ ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವರು.”

ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ

ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ಜಾರಿಬಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದಿ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ. 2 ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ

ಕುರಿತು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಾ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು:
“ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆ.
ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು.
ಆಗ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೆಂಬ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು.
3 ಅಶೂ್ಶರವು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.
ನಾವು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇನು್ನ
‘ನಮ್ಮ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಾಥರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವವನು ನೀನೇ.”

ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು
4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು.
ಈಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಪಿಸುವದಿಲ್ಲ.

5 ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ನಾನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವೆನು.
ನೆಲದಾವರೆಯಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅರಳುವನು.
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳಂತೆ ಸೊಂಪಾಗಿ

ಬೆಳೆಯುವನು.
6 ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ಅವನು ಅಂದವಾದ ಆಲೀವ್ ಮರದಂತಿರುವನು.

ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ಮರಗಳ ಸುವಾಸನೆಯಂತೆ
ಅವನು ಗಮಗಮಿಸುವನು.

7 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.
ಧಾನ್ಯದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಯುವರು,

ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಿಂದ ಚಿಗುರುವರು.
ಲೆಬನೋನಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಅವರು ಇರುವರು.”

ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
8 “ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ಇನು್ನಮುಂದೆ ವಿಗ್ರಹವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲರಬಾರದು.
ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವನು ನಾನೇ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವವನು ನಾನೇ.

ನಾನು ತುರಾಯಿ ಮರದಂತೆ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬರುವದು.”

ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆ
9 ಬುದಿ್ಧವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಇವುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಜಾಣನು ಇದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವು ಸರಿಯಾದದು್ದ.
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವರು.
ಪಾಪಿಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಸಾಯುವರು.
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1

2

ಯೋವೇಲ

ಮಿಡತೆಗಳು ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವವು

ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೋವೇಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು.

2 ನಾಯಕರೇ, ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ

ಆಲೈಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಂಥಾ ಸಂಗತಿ ಎಂದಾದರೂ

ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಇಂಥಾ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ!
3 ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಿರಿ.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ

ತಿಳಿಸುವರು.
4 ಚೂರಿ ಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದಿತು.

ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹಾರುವ ಮಿಡತೆ ತಿಂದಿತು.

ಹಾರುವ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವ ಮಿಡತೆ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.

ಮಿಡತೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿದವು
5 ಅಮಲೇರಿದವರೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಅಳಿರಿ.
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರೇ, ಅಳಿರಿ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.

ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಸವಿಯು ನಿಮಗೆ ಇನು್ನ ಸಿಗದು.
6 ನನ್ನ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ

ರಾಜ್ಯವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವದು.
ಅವರು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆ ಮಿಡತೆಗಳಂತಿರುವ ಸೈನಿಕರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವರು.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲಿ್ಲನಂತಿವೆ.

7 ಆ ಮಿಡತೆಗಳು ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ
ಹಣು್ಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ನನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವವು.
ನನ್ನ ಮರಗಳ ತೊಗಟೆಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು.

ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿಳುಪಾಗುವವು.
ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು.

ಜನರು ಬೊಬಿ್ಬಡುತಾ್ತರೆ
8 ಮದುಮಗನು ಸತು್ತಹೋದಾಗ
ಮದುಮಗಳು ಗೋಳಾಡುವಂತೆ ನೀವು ಗೋಳಾಡಿರಿ.

9 ಯಾಜಕರೇ, ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪಾನ

ಮತು್ತ ಧಾನಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಇರದು.
10 ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾದವು.
ಭೂಮಿಯೂ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತರುವುದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯವು ನಾಶವಾದವು.

ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.
ಎಣೆ್ಣಯು ಇಲ್ಲದೆಹೋಯಿತು.

11 ರೈತರೇ, ದುಃಖಿಸಿರಿ,
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟ ಮಾಡಿದವರೇ, ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಬೊಬಿ್ಬಡಿರಿ.

ಗೋದಿಗಾಗಿಯೂ, ಜವೆಗೋದಿಗಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯು ನಾಶವಾಯಿತು.

12 ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ
ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಸಾಯುತ್ತಲಿದೆ.
ದಾಳಿಂಬದ ಮರ, ಖಜೂರ್ರದ ಮರ, ಸೇಬಿನ ಮರ,

ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ.

ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷವೂ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದೆ.
13 ಯಾಜಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ

ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.
ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವವರೇ, ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ರೋಧಿಸಿರಿ.

ನನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ನಿದೆ್ರಮಾಡಿರಿ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಮತು್ತ
ಪಾನಸಮಪರ್ಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಮಿಡತೆಗಳ ಭಯಂಕರ ನಾಶನ
14 ಉಪವಾಸ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿರಿ. ಆ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ. ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಜನರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.

15 ಶೋಕಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಾದಿನವು ಹತಿ್ತರ
ಬಂತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಿಂದ
ದಂಡನೆಯು ಬರುವುದು. 16 ನಮಗೆ ಆಹಾರವು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆನಂದವೂ ಸಂತೋಷವೂ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದವು. 17 ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದರೆ ಅವು
ಒಣಗಿ, ಸತು್ತ ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದವೆ. ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಣಗಿ
ಸತಿ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಉಗಾ್ರಣವು ಬರಿದಾಗಿದು್ದ ಬೀಳುತ್ತಲಿದೆ.

18 ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳಾಡುತಿ್ತವೆ. ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡು
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಅಡಾ್ಡಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹುಲು್ಲ ಇಲ್ಲ.
ಕುರಿಗಳು ಸಾಯುತಿ್ತವೆ. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯಾದವು. ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿತು. 20 ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಬಾಯಾರಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡುತಿ್ತವೆ. ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗಿವೆ. ನೀರೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲಗಾವಲು ಬೆಂಕಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವ ಯೆಹೋವನ ದಿನ

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿರಿ.
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಧ್ವನಿಯೆತಿ್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರಿ.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗಲಿ.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಾದಿನವು ಬರಲಿದೆ;
ಯೆಹೋವನ ಮಹಾದಿನವು ಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.

2 ಆ ದಿನವು ಕರಾಳ ದಿನ.
ಮೋಡದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಅಂದು ಸೂಯೋರ್ದಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.

ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಹಾಸೈನ್ಯ.
ಅಂಥ ಸೈನ್ಯವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

3 ಆ ಸೈನ್ಯವು ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೇಶವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವದು.

ಏದೆನ್ ತೋಟದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇಶವು
ಸೈನ್ಯವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಾಡಿನಂತಿರುವದು.
ಅವರಿಂದ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.

4 ಅವರು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕಾಣುವರು,
ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಓಡುವರು.

5 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವ ರಥಗಳ
ಶಬ್ದದಂತೆ ಅವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ
ಅವರ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಅವರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
6 ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವ ಜನರು ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು;
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ಅವರ ಮುಖಗಳು ಕಂಗೆಡುವದು.
7 ಆ ಸೈನಿಕರು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವರು;
ಗೋಡೆ ಹತು್ತವರು,

ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವರು.
ದಾರಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ ಹೋಗರು;

8 ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು
ತನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವನು.

ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ
ಉಳಿದವರು ನಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗತಾ್ತ ಇರುವರು.

9 ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ
ಓಡಿ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಗೋಡೆ ಹತು್ತವರು.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗು್ಗವರು;
ಕಳ್ಳರಂತೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನುಸುಳುವರು.

10 ಅವರ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿಯೂ ಆಕಾಶವೂ ನಡುಗುವುದು;
ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಕಪಾ್ಪಗಿಹೋಗುವರು; ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳಪನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ

ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಶಿಬಿರವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಆ ಸೈನ್ಯವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಆ ಸೈನ್ಯವು ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಾದಿನವು ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಜನರು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ
12 ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
“ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ,

ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಿರುವದರಿಂದ ದುಃಖಿಸಿರಿ,
ಅಳಿರಿ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ.

13 ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನ್ನಲ್ಲ,
ಹೃದಯವನು್ನ ಹರಿಯಿರಿ.”

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಆತನು ದಯಾಪರನೂ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಬೇಗನೆ ಕೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆತನಲಿ್ಲ ಆಳವಾದ ಪಿ್ರೕತಿ ಇದೆ.

ಆತನು ಯೋಚಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡದೆ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

14 ಒಂದುವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಒಂದುವೇಳೆ ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಹುದು.
ಆಗ ನೀವು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ
ಮತು್ತ ಪಾನಸಮಪರ್ಣೆ ಮಾಡುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ
15 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿರಿ.
ವಿಶೇಷ ಕೂಟಕಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಉಪವಾಸದ ದಿನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿರಿ.

16 ವಿಶೇಷ ಕೂಟಕಾ್ಕಗಿ
ಜನರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ.

ಪಾ್ರಯಸ್ಥರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ.
ಮೊಲೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಶಿಶುಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿರಿ.

ವಧುವರರು ತಮ್ಮ
ಶೋಭನದ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ.

17 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಾದ ಯಾಜಕರು
ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಡಲಿ.

ಆ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡು,

ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ ತುತಾ್ತಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರು ಗೇಲಿ ಮಾಡದಿರಲಿ.

ಇತರ ದೇಶದ ಜನರು ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಾ್ತ,
‘ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?’ ಎಂದು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು.”

ಯೆಹೋವನು ದೇಶವನು್ನ ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವನು
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸಿದನು.
ತನ್ನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದುಃಖಿಸಿದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು:
“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಇರುವದು.
ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರೆದುರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ

ಗುರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಂದ ದಂಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ

ಹೊರಡಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಒಣ ಬೆಂಗಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು,
ಕೆಲವರು ಪಶಿ್ಚಮದ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು.

ಅವರು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ
ಸತು್ತ ಕೊಳೆಯುವ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.

ಆಗ ಭಯಂಕರ ಹೊಲಸು ವಾಸನೆ ಇರುವದು.”

ದೇಶವು ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದು
21 ದೇಶವೇ, ಭಯಪಡದಿರು.
ಯೆಹೋವನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲಿರುವದರಿಂದ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸು.

22 ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ.
ಮರುಭೂಮಿಯು ಹುಲು್ಲಗಾವಲಾಗುವದು.

ಮರಗಳು ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವವು.
ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳೂ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳೂ ಬಹಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ

ಬಿಡುವವು.
23 ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀಯೋನಿನ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವನು.
ಹಿಂದಿನಂತೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ

ಸುರಿಸುವನು.
24 ಕಣಜಗಳು ಗೋದಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು.
ಪಿಪಾಯಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದಲೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲೂ

ತುಂಬಿತುಳುಕುವವು.
25 “ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ

ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆ,
ನಾಶಮಾಡುವ ಮಿಡತೆ, ಹಾರುವ ಮಿಡತೆ, ಚೂರಿ ಮಿಡತೆಗಳು

ಬಂದು ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟಕಾಲಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಾಲವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.

26 ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ನನ್ನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗರು.
27 ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು ನೀವು

ತಿಳಿಯುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವನು
28 “ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ತರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧರು ಕನಸು ಕಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ದಶರ್ನಗಳಾಗುವವು.

29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.

30 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ತೋರಿಸುವೆನು.

ಅಲಿ್ಲ ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ ಮತು್ತ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆಯು ಇರುವುದು.
31 ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತಾಗುವನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ದಿನವು ಬರುವುದು.

32 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರೂ
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು.

ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿರುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದು ಆಗುವುದು.
ಉಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕರೆದಿರುವ
ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವರು.
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ಯೆಹೂದದ ವೈರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಾಗಾ್ದನ

“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಿಸುವೆನು. 2

ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಕರೆತರುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಆ ದೇಶಗಳವರು ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ನಾನು
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಆ ದೇಶದವರು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ವಿಭಜಿಸಿದರು. 3

ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಚೀಟು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಹುಡುಗರನು್ನ ಮಾರಿ
ಸೂಳೆಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು; ಹುಡುಗಿಯರನು್ನ ಮಾರಿ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

4 “ತೂರೇ, ಸೀದೋನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶಗಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ
ಎಷ್ಟರವರು? ನಾನು ಮಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಾ?
ನೀವು ಒಂದುವೇಳೆ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನೆನಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ನಾನು ಬೇಗನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 5 ನೀವು ನನ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರಿ.

6 “ನೀವು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಮಾರಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ
ದೂರ ತೆಗೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ. 7 ಆ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದೆ ತರುವೆನು. ಮತು್ತ
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 8 ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೆ ಮಾರುವೆನು.
ಅವರು ಅವರನು್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಶೆಬದ ಜನರಿಗೆ
ಮಾರಿಬಿಡುವರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾಗು
9 ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು:
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾಗಿರಿ!

ಶೂರರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ!
ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲಿ; ಅವರು ಬರಲಿ!

10 ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಕುಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನನಾದ ಸೈನಿಕನು,
“ನಾನು ಬಲಶಾಲಿ” ಅನ್ನಲಿ.

11 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರೇ, ತ್ವರೆಪಡಿರಿ.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಸೇರಿರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬರಮಾಡು.

12 ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ!
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.

ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡಲು

ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವೆನು.
13 ಬೆಳೆಯು ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ;
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತನಿ್ನರಿ.

ಬನಿ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ತುಳಿಯಿರಿ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.

ಪಿಪಾಯಿಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕುತಿ್ತವೆ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ದುಷ್ಟತ್ವವು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ!

14 ತೀಮಾರ್ನದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಸೇರಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ದಿನವು ತೀಮಾರ್ನದ ತಗಿ್ಗನ ಹತಿ್ತರ

ಬಂದಿದೆ.
15 ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಕತ್ತಲಾಗುವರು,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಭರ್ಟಿಸುವನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆತನು ಗಜಿರ್ಸುವನು.
ಆಗ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ನಡುಗುವವು.

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ಆತನೇ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳವಾಗುವನು.
ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಾಗುವನು.

17 “ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ನಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವಾದ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು.
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವದು.
ಪರದೇಶಿಗಳು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿತದ ವಾಗಾ್ದನ
18 “ಆ ದಿವಸ ಸಿಹಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವುದು.
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಲು ಹರಿಯುವುದು.
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಬತಿ್ತದ ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ

ಹರಿಯುವದು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಬುಗೆ್ಗಯು ಹೊರಡುವದು.
ಅಕಾಸಿಯ ಕಣಿವೆಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವದು.

19 ಈಜಿಪ್್ಟ ಬರಿದಾಗುವದು.
ಎದೋಮು ಬೆಂಗಾಡಾಗುವದು.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ವತಿರ್ಸಿದರು.

ಅವರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು.
20 ಆದರೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ವಾಸಿಸುವರು.
ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವರು.
21 ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.”

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವನು.
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ಆಮೋಸ

ಪರಿಚಯ

ಇದು ಆಮೋಸನ ಸಂದೇಶ. ಇವನು ತೆಕೋವ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದ ಕುರುಬರಲೊ್ಲಬ್ಬನು. ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದೇ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಆಮೋಸನಿಗೆ
ದೈವದಶರ್ನಗಳುಂಟಾದವು. ಭೂಕಂಪವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ದಶರ್ನಗಳಾದವು.

ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
2 ಆಮೋಸನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುವನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಆಗ ಕುರುಬರ ಹಸಿರು ಹುಲು್ಲಗಾವಲು ಕಂದುಬಣ್ಣವಾಗಿ
ಸಾಯುವುದು.

ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟವು ಒಣಗಿ ಬರಡಾಗುವುದು.”
3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ದಮಸ್ಕದವರು ನಡಿಸಿದ

ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರನು್ನ
ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಂದ
ಜಜಿ್ಜಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆದರೆ ನಾನು ಹಜಾಯೇಲನ ನಿವಾಸದಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವೆನು. ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಭವ್ಯ
ಅರಮನೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವದು.

5 “ನಾನು ದಮಸ್ಕದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದುಹಾಕುವೆನು;
ಆವೆನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಬೇತ್ ಎದೆನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದ ಗುರುತನು್ನ
ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು. ಆಗ ಅರಾಮ್ಯರು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಕೀರ್
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಗಾಜದ ಜನರನು್ನ

ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಡೀ ಜನಾಂಗವನೆ್ನೕ
ಎದೋಮಿಗೆ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 7 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಗಾಜದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಈ
ಬೆಂಕಿಯು ಗಾಜದ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು; ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನಲಿ್ಲ
ರಾಜದಂಡ ಹಿಡಿಯುವವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು; ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಅಳಿದುಳಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಸಾಯುವರು.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ತೂರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
9 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದ ತೂರಿನ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಎದೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲಿನೊಂದಿಗೆ) ಮಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತೂರಿನ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ತೂರಿನ
ಎತ್ತರವಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು.”

ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ

ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತಿಸಿತು. ಎದೋಮ್ ಯಾವ

ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೋಪವು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಮುಂದುವರಿಯಿತು; ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಯಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಹರಿದುಹರಿದು
ಹಾಕಿತು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತೇಮಾನಿನಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಬೋಚ್ರದ ಉನ್ನತ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವದು.”

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕಾನೇಕ

ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ನಾನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ
ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸಾ್ತರ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಬ್ಬದ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ರಬ್ಬದ ಉನ್ನತ
ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು; ಹಗಲಿನ ಯುದ್ಧದ
ಕೂಗಾಟದಂತೆಯೂ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ ಸಂಕಟವು ಅವರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವದು. 15 ಆಗ ಅವರ ಅರಸನು ಮತು್ತ ನಾಯಕರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದು.” ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ತಿಳಿಸಿದನು.

ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಮೋವಾಬ್ಯರು
ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಎದೋಮ್ಯರ

ಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಸುಟು್ಟ ಸುಣ್ಣವಾಗಿ
ಮಾಡಿದರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋವಾಬಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹಾಕುವೆನು. ಅದು ಕೆರಿಯೋತಿನ ಉನ್ನತ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವದು. ಅಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೂಗಾಟವೂ
ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮೋವಾಬು ಸಾಯುವದು.
3 ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೋವಾಬಿನ ಅರಸರಿಗೆ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.
ಮೋವಾಬಿನ ಎಲಾ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ಸಾಯಿಸುವೆನು” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ
4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಯೆಹೂದ ಜನರ ಅನೇಕ

ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬಿದರು. ಆ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 5

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚು್ಚವೆನು; ಆ
ಬೆಂಕಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವದು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆ
6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸುವೆನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿ್ಳಗಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯವರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿರಪರಾಧಿಗಳನೂ್ನ ಮಾರಿದರು; ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೆರಗಳ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಬಡ ಜನರನು್ನ ಮಾರಿದರು. 7 ಆ ಬಡಜನರ ಮುಖವನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ದೂಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದರು. ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಜನರ
ಮೊರೆಯನು್ನ ಅವರು ಲಾಲಿಸದೆ ಹೋದರು. ತಂದೆಗಳೂ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿಯೊಂದಿಗೇ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರನಾಮವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. 8 ಬಡಜನರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಾವು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಲಕೊಟು್ಟ ಅವರು
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ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಜನರಿಗೆ ದಂಡ
ವಿಧಿಸಿ, ಆ ಹಣದಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವರು.

9 “ಆದರೆ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ, ಅಮೋರಿಯರು ದೇವದಾರು
ಮರಗಳಂತೆ ಎತ್ತರವೂ, ಅಲೊ್ಲನ್ ಮರಗಳಂತೆ ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅವರ ಬೇರನೂ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಅವರ ಫಲಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆನು.

10 “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರತಂದವನು ನಾನೇ.
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನಾನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಡಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಅಮೋರಿಯರ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು. 11 ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ
ನಾಜೀರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಇವು ಸತ್ಯವಾದ
ಮಾತುಗಳು,” ಇವು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು. 12 “ಆದರೆ ನೀವು
ನಾಜೀರರನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 13 ನೀವು ನನಗೆ
ಬಹು ಭಾರವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಒತಿ್ತ ತುಂಬಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ
ಬಗು್ಗತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಬಹುವಾಗಿ ಬಗಿ್ಗರುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಗಿ್ಗಸುತೆ್ತೕನೆ. 14

ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಅತಿ ವೇಗವಾದ ಓಟಗಾರರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಗೂ ಶಕಿ್ತ ಸಾಲದು.
ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. 15 ಬಿಲು್ಲಬಾಣ
ಹಿಡಿದಿರುವವರೂ ಉಳಿಯರು. ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆ ಮೇಲಿನ ಸವಾರರು
ಜೀವಸಹಿತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ
ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳೂ ರಣವೀರರೂ ಓಡಿಬಿಡುವರು. ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.” ಇವು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಈ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ,
ಇದು ನಾನು ಈಜಿಪ್್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲಾ್ಲ

ಕುಟುಂಬಗಳವರ (ಇಸೆ್ರೕಲ್) ವಿಷಯವಾದ ಸಂದೇಶ. 2 “ಈ
ಭೂಮುಖದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕಾರಣ
3 ಇಬ್ಬರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು.

4 ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿಂಹವು
ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದ ನಂತರವೇ ಗಜಿರ್ಸುವದು.

ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಗಜಿರ್ಸಿದರೆ
ಅದು ಒಂದು ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯಿತು ಎಂದು ಅಥರ್.

5 ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಹಾರ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ
ಪಕ್ಷಿಯು ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಏನೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ
ಬೋನು ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೇ?

6 ತುತೂ್ತರಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವರು.

ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ
ಅದನು್ನ ಬರಮಾಡಿದಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
7 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕಾಯರ್ವನು್ನ

ಮಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸುವನು.
8 ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಭಯವಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು.

9 ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಾರಿರಿ, “ಸಮಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೂ್ರರವಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವರು. ಬೇರೆ ಜನರಿಂದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಡುವರು. ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಅವರ
ಖಜಾನೆಯು ತುಂಬಿರುವದು.”

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬ ಶತು್ರವು ಬರುವನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಲವನೆ್ನೕ
ಮುರಿಯುವನು. ನೀವು ಉನ್ನತ ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಿಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು.”

12 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಒಂದುವೇಳೆ ಸಿಂಹವು ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದರೆ
ಕುರುಬನು ಅದನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಾನು.

ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಆ ಕುರಿಮರಿಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡಿಯಾನು.

ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ಕುರಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನೊ್ನೕ
ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನೊ್ನೕ ಎಳೆದು ರಕ್ಷಿಸಿಯಾನು.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಒಂದು

ಮೂಲೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಮಂಚದ ಮೇಲಿನ ಬಟೆ್ಟಯ ಒಂದು ತುಂಡನಾ್ನಗಲಿ

ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.”
13 ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಅದನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರುವ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ವೇದಿಕೆಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು. 15 ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಅರಮನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಚಳಿಗಾಲದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ದಂತದ
ಭವನಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು, ಇತರ ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೆಗಳು
ನಾಶವಾಗುವವು.” ಇವು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

ಸುಖವನು್ನ ಆಶಿಸುವ ಹೆಂಗಸರು

ಸಮಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಾಷಾನಿನ ದನಗಳೇ,
ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಬಡ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ
ಜಜು್ಜತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಹತಿ್ತರ, “ನಮಗೆ

ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
2 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನ

ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಹಾಕಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವವು.
ಜನರು ನಿಮಗೆ ಕೊಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೈದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮೀನಿನ ಗಾಳಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. 3 ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ನಾಶವಾಗುವವು. ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ
ಹೆಂಗಸರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, “ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಪಾಪ
ಮಾಡಿರಿ. ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ.
5 ಹುಳಿಹಾಕಿದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೋಮಮಾಡಿರಿ.
ಸೆ್ವೕಚೆ್ಚಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಇಸೆ್ರೕಲರೇ
ಅಂಥಾ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ
ಅದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

6 “ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

7 “ನಾನು ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಇರುವಾಗಲೇ ಮಳೆಗರೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೈರು
ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ
ಮಾಡಿದೆನು. ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.
ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವು ಒಣಗಿ ಬೆಂಗಾಡಾಗಿತು್ತ. 8 ಹೀಗೆ ಎರಡು
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೊಂಡುಹೋದರು. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು
ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೂ ನೀವು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇವು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

9 “ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಸೂಯರ್ನ ಶಾಖದಿಂದಲೂ
ರೋಗದಿಂದಲೂ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ತೋಟಗಳನೂ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನೂ್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡಿದೆನು. ಮಿಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಅಂಜೂರದ ಮತು್ತ ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ಆದಾಗೂ್ಯ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ನಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಬರಮಾಡಿದೆನೋ
ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಮಾಡಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು.
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ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವು ದುವಾರ್ಸನೆಯಿಂದ
ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದಾಗೂ್ಯ ನೀವು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 “ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆನು. ಆ ನಗರಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶವಾದವು. ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೂ ನೀವು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.” ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊ.”

13 ನಾನು ಯಾರು? ನಾನೇ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾತನು ನಾನೇ.
ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಸಿದೆನು.

ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿದೆನು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು

ನಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಯಾರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿಗಾಗಿ ದುಃಖದ ಗೀತೆ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಈ ಹಾಡನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಮರಣದ ಗೀತೆ.

2 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಮಾರಿಯು ಬಿದ್ದಳು.
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಆಕೆ ಏಳುವದಿಲ್ಲ.

ಆಕೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದಳೆ.
ಆಕೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
3 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

“ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರೆ

ನೂರು ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂರು ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋದರೆ
ಕೇವಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.”

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಗ್ರಹ
4 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಬಂದು ಬದುಕುವವನಾಗು.

5 ಆದರೆ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಬೇಡ,
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಡಬೇಡ.
ಗಡಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ.

ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ಜನರು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವರು.
ಮತು್ತ ಬೇತೇಲ್ ನಾಶಮಾಡಲ್ಪಡುವದು.

6 ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಜೀವಿಸುವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನ

ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯು ಹಿಡಿಯುವುದು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯನು್ನ ದಹಿಸುವದು.
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ನಂದಿಸಲಾರರು.

7 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಬೇಕು.
ದೇವರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಹಗಲನು್ನ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಕರೆದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವನು.
ಆತನು ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಗರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ.”

ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಡಿಸಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ

ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ವಿಷಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ.
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಿದಿ. ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ

ಮಾಡಿದಿ.
10 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರು

ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು.
ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುವರು.

ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುವರು.

ಆದರೆ ಜನರು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
11 ನೀವು ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಿರಿ.
ಗೋದಿಯ ಮೂಟೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಸುಲುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂದವಾದ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಆದರೆ ಆ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಂದರವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳನು್ನ ನೆಡುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಅದರ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ನೀವು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು.

ನೀವು ಭಯಂಕರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಾ್ಯಯವಂತರನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಲು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಬೋಧಕರು ಸುಮ್ಮನಿರುವರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

14 ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯ

ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
15 ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಧಪಿಸಿರಿ.
ಆಗ ಒಂದುವೇಳೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಬಹುದು.

ಮಹಾ ಶೋಕದ ದಿನಗಳು ಬರುವವು
16 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋಳಾಡುವರು.
ರಸೆ್ತ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಗೋಳಾಡುವರು.
ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಗೋಳಾಡಲು ರೈತರನು್ನ

ಆಹಾ್ವನಿಸುವರು.
ಅಳುವವರನು್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವರು.

17 ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಯಾಕೆ ಅಳುವರು?
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹಾದುಹೋಗುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವನು್ನ ನೋಡುವ ಮನಸಿ್ಸದೆ.

ಆ ದಿವಸವನು್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು?
ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯಾತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲ, ಕತ್ತಲನು್ನ

ತರುವುದು.
19 ಆಗ ನೀವು ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಕರಡಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವಿರಿ.

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ನಿಂತಾಗ
ಒಂದು ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಇರುವಿರಿ.

20 ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿವಸವು
ಬೆಳಕಿನ ದಿವಸವಾಗಿರದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ದಿವಸವಾಗಿರುವುದು;
ಬೆಳಕಿನ ಮಿಣಕೂ ಇಲ್ಲದ ಅಂಧಕಾರದ ದಿನವಾಗಿರುವುದು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಆರಾಧನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
21 “ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ದಿವಸಗಳನು್ನ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಧಾಮಿರ್ಕ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.

22 ನೀವು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ ಧಾನ್ಯದ
ಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ

ನಾನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸಿದರೂ
ನಾನು ಅದನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.

23 ನಿಮ್ಮ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಹಾಡುಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಮಾಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹಾಪ್ರ್ ವಾದ್ಯಗಳ ಹಾಡುಗಳನು್ನ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

24 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಾ್ಯಯವು ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತದ ಒರತೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳತನವು ಹರಿಯಲಿ.

25 ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ.

26 ಆದರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜನಾದ ಸಕೂ್ಕತನ ಮತು್ತ ಕೈವಾನನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.

ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ದೇವರುಗಳನಾ್ನಗಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ.
27 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಆಚೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ

ಕಳುಹಿಸುವೆನು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಆಮೋಸ 4:11 619 ಆಮೋಸ 5:27
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ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವದು

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಸುಖದಿಂದಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಸಮಾಯರ್ದ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವ

ಜನರಿಗೂ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವದು.
ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇಶದ ವಿಶೇಷ ನಾಯಕರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮನೆತನವು ಸಲಹೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ.

2 ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ನಯ ಕಡೆಗೆ ದಿಟಿ್ಟಸಿರಿ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಹಾಮಾತಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.

ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಉತ್ತಮರೋ? ಇಲ್ಲ.
ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮಗಿಂತ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದೆ.

3 ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ದಿವಸದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಧಾವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಕ್ರಮ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ

ಇದಿ್ದೕರಿ.
4 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಸುಖದ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ದಂತದ ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಮಲಗುವಿರಿ;

ಸುಖಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಎಳೇ ಕುರಿಮರಿಯನೂ್ನ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ಎಳೇ

ಕರುವನೂ್ನ ಭಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
5 ನಿಮ್ಮ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಡನು್ನ ಬಾರಿಸುವಿರಿ;
ದಾವೀದನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸಿಸುವಿರಿ.

6 ಅಂದವಾದ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಿರಿ.

ಯೋಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದ
ನಾಶನದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನೀವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
7 ಈಗ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಖಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಲನು್ನ ನೇರವಾಗಿ

ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸುಖದ ಸಮಯಗಳು
ಅಂತ್ಯವಾಗುವವು. ಅವರು ಕೈದಿಗಳಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೆರೆ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವರಲಿ್ಲ ಮೊದಲಿಗರಾಗುವರು. 8 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ. ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳಿವು:
“ಯಾಕೋಬನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ ನಾನು

ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನ ಬಲವಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.”

ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವರು
9 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ

ಅವರು ಸಾಯುವರು. 10 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸತಾ್ತಗ ಅವನ
ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಶವವನು್ನ ಸುಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. ಸಂಬಂಧಿಕನು ಬಂದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ
ಕರೆಯುವನು. “ಇನೂ್ನ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳು ಒಳಗಿವೆಯೋ?” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುವನು.

ಒಳಗಿದ್ದವರು “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವರು.
ಆಗ ಆ ಸಂಬಂಧಿಕನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದು, “ಯೆಹೋವನ

ನಾಮವನು್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
11 ನೋಡು, ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆಗ ಭವ್ಯಭವನಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಚಿಂದಿಚಿಂದಿಯಾಗಿ ಚೂರಾಗುವವು.

12 ಕುದುರೆಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವವೋ? ಇಲ್ಲ!
ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಊಳಲು ನಿಮ್ಮ ಹಸುಗಳನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸುವಿರೋ? ಇಲ್ಲ!
ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿರುವುಮುರುವು ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ನೀವು ವಿಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಹಿಯಾದ ವಿಷವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.

13 ಲೊ ಡೆಬಾರಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
“ಕನರ್ಯಿಮನು್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗೆದಿ್ದದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು

ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
14 “ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನು್ನ

ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ಆ ಜನಾಂಗವು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೂತಿರ್
ಸಂಕಟವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವದು; ಅದು ಲೆಬೋಹಮಾತಿನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಅರಾಬಾ ಹಳ್ಳದ ತನಕ ಸಂಕಟವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವದು.”
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

ಮಿಡತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ದಶರ್ನ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ಎರಡನೇ
ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅರಸನು

ಮೊದಲನೇ ಬೆಳೆಯನು್ನ ರಾಶಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರದ
ಬೆಳೆ ಇದು. 2 ಮಿಡತೆಗಳು ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯಾಕೋಬನು ತೀರಾ
ದುಬರ್ಲನಾಗಿರುವದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ.”

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,
“ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.”

ಬೆಂಕಿಯ ವಿಷಯವಾದ ದಶರ್ನ
4 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ

ತೋರಿಸಿದನು. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು
ಮಹಾ ಸಾಗರವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು. ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡಲೂ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. 5 ಆಗ ನಾನು, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಸಾಕು,
ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ, ಯಾಕೋಬನು ಇದರಿಂದ
ಉಳಿಯಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವನು” ಅಂದೆನು.

6 ಆಗ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ,
“ಇದು ಕೂಡಾ ನೆರವೇರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತೂಗು ಗುಂಡಿನ ದಶರ್ನ
7 ಯೆಹೋವನು ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೂಗುಗುಂಡನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆ ಗೋಡೆಯು ನೂಲಿನಿಂದ ಗುರುತು ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಆಮೋಸನೇ, ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, “ನೂಲುಗುಂಡು” ಅಂದೆನು.
ಆಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು, “ನೋಡು, ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ

ನೂಲುಗುಂಡನು್ನ ಹಾಕುವೆನು. ಅವರನು್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಪದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾನು
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 9 ಇಸಾಕನ ವೇದಿಕೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗುವದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳೆಲಾ್ಲ ಬಂಡೆಯ ರಾಶಿಯಾಗಿ
ಮಾಪರ್ಡುವವು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಮೋಸನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸದಂತೆ ಅಮಚ್ಯನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ
10 ಬೇತೇಲಿನ ಯಾಜಕನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅರಸನಾದ

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಮೋಸನು ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವಂತೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಎಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆಂದರೆ, ಈ
ದೇಶವು ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 11

ಅಮೋಸನು, ‘ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡುವನು
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

12 ಅಮಚ್ಯನು ಆಮೋಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಭವಿಷ್ಯವಾದಿಯೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಂಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡು. 13

ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಸುವದು ಬೇಡ. ಇದು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ. ಇದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವಾಲಯ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅಮೋಸನು ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, “ಪ್ರವಾದಿಸುವದು ನನ್ನ
ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ
ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ನಾನು ದನ ಮೇಯಿಸುವವನೂ, ಅತಿ್ತ ಮರಗಳನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಹಣು್ಣ ಕೀಳುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಾನು
ಕುರಿಕಾಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಆತನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು. ಆದರೆ ನೀನು,
‘ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಡ. ಇಸಾಕನ ಕುಟುಂಬದ
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗಿಸಬೇಡ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ. 17 ಆದರೆ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ವೇಶೆ್ಯಯಾಗುವಳು. ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಾಯುವರು. ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
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ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ಮತು್ತ ನೀನು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.’”

ಮಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ ದಶರ್ನ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು: ನಾನು
ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ಆಮೋಸನೇ, ನೀನು ಏನನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, “ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟ ಬೇಸಿಗೆಯ ಹಣು್ಣಗಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅಂತ್ಯಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 3 ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಮರಣದ
ಶೋಕಗೀತೆಗಳಾಗುವವು. ಇವು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.
ಸತ್ತಹೆಣಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವವು. ಜನರು
ಮೌನದಿಂದಿದು್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಎತಿ್ತ ರಾಶಿಗೆ ಬಿಸಾಡುವರು.”

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವತರ್ಕರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವದೇ ಗುರಿ
4 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ಜನರೇ, ನೀವು ಬಡವರ ಮೇಲೆ

ನಡೆದಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಈ ದೇಶದ ಬಡಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

5 ವತರ್ಕರಾದ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದು?
ಆಗ ನಾವು ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವೆವು.

ಸಬ್ಬತ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದು?
ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೋದಿಯನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತರುವೆವು.

ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವೆವು.

ತಾ್ರಸನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವೆವು.

6 ಬಡಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವದರಿಂದ

ಅವರನು್ನ ನಾವು ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ.
ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ಖರೀದಿಸೋಣ.

ಮತು್ತ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಗೋದಿಯನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಮಾರೋಣ.”
7 ಯೆಹೋವನು “ಯಾಕೋಬನ ಮಹಿಮೆ” ಎಂಬ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ

ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
“ಆ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ

ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವು ಅಲುಗಾಡುವದು.
ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸಿಯೂ ರೋಧಿಸುವನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೈಲ್ ನದಿಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇಶವು
ತಿರುಗುಮುರುಗಾಗುವುದು.”

9 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೇ ಸೂಯರ್ನನು್ನ

ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಶುಭ್ರವಾದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

10 ನಿಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ರೋದಿಸುವ
ದಿವಸಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳೆಲಾ್ಲ ಶೋಕಗೀತೆಯಾಗುವವು.
ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಕಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಪ್ರತಿ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳು ತಲೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.

ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗ ರೋದಿಸುವ ಹಾಗೆ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ರೋದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು.”

ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕೇಳುವ
ದಿವಸಗಳು ಬರುವವು

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಸಿವೆಯ
ದಿವಸಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.

ಜನರು ರೊಟಿ್ಟಗಾಗಿ ಹಸಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರುವದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ! ಜನರು ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯಕಾ್ಕಗಿ

ಹಸಿವೆಯುಳ್ಳವರಾಗುವರು.
12 ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ,
ಉತ್ತರದಿಂದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ತನಕ ಜನರು

ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತಾ್ತ ಅಲೆದಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸುಂದರವಾದ
ತರುಣತರುಣಿಯರು ದಾಹದಿಂದ ಬಳಲುವರು.

14 ಆ ಜನರು ಸಮಾಯರ್ದ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವರು,
‘ದಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾಣೆ ….’
‘ಬೇಷೆರ್ಬದ ದೇವರಾಣೆ ….’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವರು.

ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ ಏಳುವದೇ ಇಲ್ಲ.”

ವೇದಿಕೆ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ,

ಆಗ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ತನಕ ಕಂಪಿಸುವದು.
ಸ್ತಂಭಗಳು ಜನರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದುಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ.
ಅದರಿಂದ ಸಾಯದೆ ಉಳಿಯುವವರನು್ನ ನಾನು ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಸಾಯಿಸುವೆನು.
ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬನಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

2 ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು ಅಗೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಅವಿತುಕೊಂಡರೆ
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಳೆದುಹಾಕುವೆನು.

ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಎಳೆದುಹಾಕುವೆನು.

3 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ
ಅವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.

ಸಮುದ್ರ ತಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡರೆ
ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವಂತೆ ನಾನು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು.

4 ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರೆ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಲು
ಕತಿ್ತಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು.

ಹೌದು ನಾನು ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸುತಾ್ತ ಕಾಯುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕಾಯುತೆ್ತೕನೆ.”

ಶಿಕ್ಷೆಯು ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವದು
5 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸುವನು.
ಆಗ ಅದು ಕರಗಿಹೋಗುವುದು.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರಿಗಾಗಿ

ಗೋಳಾಡುವರು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗುವುದು.

6 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ತನಗಾಗಿ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಡಿದನು.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಕರೆದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಮಳೆಗೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಶನದ ವಾಗಾ್ದನ
7 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:

“ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಇಥಿಯೋಪ್ಯದವರಂತಿರುವೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಹೊರತಂದೆನು.
ಕಪೊ್ತೕರಿನಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊರತಂದೆನು
ಮತು್ತ ಕೀರ್ನಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ತಂದೆನು.”

8 ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈ ಭೂಮುಖದಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಾಶನ ಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ನಾನು ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ, ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

ಒಬ್ಬನು ಜಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಜಾಳಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯ ಹಿಟು್ಟ ಜಾಳಿಗೆಯ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ,
ಹಿಟಿ್ಟನ ಗಂಟುಗಳು ಜಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವವು.
ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗುವುದು.

10 “ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ:
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‘ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.’
ಆದರೆ ಅವರೆಲಾ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಾಯುವರು.”

ರಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಡುವದೆಂದು ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನ
11 “ದಾವೀದನ ಗುಡಾರವು ಕುಸಿದುಬಿದಿ್ದದೆ.
ಆದರೆ ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವೆನು.

ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ರಂಧ್ರಗಳನು್ನ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು.
ಬಿದು್ದಹೋದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವದು.

12 ಆಗ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡುವರು.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಒಂದು ಸಮಯವು
ಬರುವುದು,
ಆಗ ಉಳುವವನು ಕೊಯು್ಯವವನನೆ್ನೕ

ಮೀರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.
ದಾ್ರಕ್ಷಿನೆಡುವವನು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನನೆ್ನೕ
ಮೀರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.

ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದಲೂ ಪವರ್ತಗಳಿಂದಲೂ
ಸಿಹಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಹರಿದುಬರುವುದು.

14 ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.

ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.

ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು.

ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ಭೋಗಿಸುವರು.

15 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
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1

ಒಬದ್ಯ

ಎದೋಮ್ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದು

ಒಬದ್ಯನಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸುದಿ್ಧ

ಕೇಳಿದೆವು.
ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶದೂತನು ಜನಾಂಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಬನಿ್ನ, ನಾವು ಎದೋಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡೋಣ.”

ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ
2 “ಎದೋಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ

ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಗೆ ಮಾಡುವರು.

3 ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿತು.
ನೀನು ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದಂಚಿನ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವದೇನೆಂದರೆ,
‘ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಲಾರರು.’”

ಎದೋಮನು ಅದೋಗತಿಗೆ ಸೇರುವನು
4 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡಿದರೂ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಕಟಿ್ಟದರೂ ಸಹ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ತರುವೆನು.

5 ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವೆ.
ಕಳ್ಳರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು,

ದರೋಡೆಗಾರರು ರಾತಿ್ರವೇಳೆ ಬರುವರು.
ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೋಚುವರು.

ನಿನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಾಗ
ಕೆಲವೊಂದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವರು.

6 ಆದರೆ ವೈರಿಯು ಏಸಾವಿನ ಗುಪ್ತನಿಧಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು;
ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು.

7 ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟವರು.

ನಿನೊ್ನಡನೆ ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವರು.

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡಿದವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವನು.

‘ಆದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ’” ಎಂದು ಅನು್ನವರು.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ
ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಏಸಾವಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಜಾಣರನು್ನ ನಾನು

ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
9 ತೇಮಾನನೇ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧವೀರರು ಭಯಪಡುವರು.
ಏಸಾವಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಾಶವಾಗುವನು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಹತರಾಗುವರು.

10 ನೀನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವೆ, ನಿರಂತರಕೂ್ಕ
ನಾಶವಾಗುವೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ
ಕೂ್ರರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.

11 ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವೈರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ.
ಅನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಪರದೇಶಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಆ ಪರದೇಶಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯಾವ ಭಾಗ ತಮಗೆ

ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ಚೀಟುಹಾಕಿದರು.
ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ್ದ.

12 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹಷಿರ್ಸಿದೆ.
ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟ.
ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ.

ನೀನು ಅವರ ಸಂಕಟ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡೆ.
ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ.

13 ನನ್ನ ಜನರ ನಗರದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ
ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನೀನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ.
ಅವರು ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವಾಗ ನೀನು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ಸೂರೆಮಾಡಿದೆ.
ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಿತು್ತ.

14 ದಾರಿಯ ಚೌಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವವರನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದೆ.

ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ.
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವರನು್ನ ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿದೆ.
ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ.

15 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬೇಗನೇ ಬರುವದು.

ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆಸುವರು.

ಅದೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.
16 ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುವದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀನು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವೆ.

17 ಆದರೆ ಚೀಯೋನ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಇರುವರು.
ಅವರು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನರಾಗಿರುವರು.

ಯಾಕೋಬನ ಜನರು ತಮಗೆ ಸೇರಿರುವದನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

18 ಯಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರು ಬೆಂಕಿಯಂತಿರುವರು.
ಯೋಸೇಫನ ಜನಾಂಗವು ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಗೆಗಳಂತೆ ಇರುವರು.

ಆದರೆ ಏಸಾವಿನ ಜನಾಂಗ ಸುಟ್ಟ ಬೂದಿಯಂತಿರುವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮನನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವರು.
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಎದೋಮನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು.

ಆಗ ಏಸಾವಿನ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.”
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು.

19 ಆಗ ನೆಗೆವಿನ ಜನರು ಏಸಾವಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.
ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುವವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶವನು್ನ

ಆಕ್ರಮಿಸುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರು ಜೀವಿಸುವರು.
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನರಿಗೆ ಸೇರುವದು.

20 ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಚಾರೆಪ್ತದವರೆಗೆ ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಸೆಫಾರದಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಜೆರುಸಲೇಮಿನವರು ನೆಗೆವಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

21 ವಿಜಯಿಗಳು ಚೀಯೋನ್ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಏಸಾವಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನಾ್ನಳುವರು.
ಆಗ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರುವುದು.
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ಯೋನ

ದೇವರ ಕರೆ, ಯೋನನ ಪಲಾಯನ

ಆಮಿತೆ್ತೖಯ ಮಗನಾದ ಯೋನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನಿನೆವೆಯು ಮಹಾದೊಡ್ಡ ನಗರ.
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಅನೇಕ ತರದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳು.”

3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲು ಯೋನನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ
ಆತನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹುದೂರದ ಪಟ್ಟಣವಾದ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಹಡಗು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು
ಪ್ರಯಾಣದರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೂರಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಬಯಕೆಯಾಗಿತು್ತ.

ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ
4 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ

ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬಲವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಹಡಗು
ಒಡೆದುಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. 5 ಹಡಗು ಮುಳುಗಿಹೋಗದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಹಗುರ ಮಾಡಲು ಜನರು ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಎಸೆದರು. ನಾವಿಕರು ತುಂಬಾ ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಆದರೆ ಯೋನನು ಹಡಗಿನ ಕೆಳಭಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. 6 ಹಡಗಿನ ಯಜಮಾನನು ಯೋನನನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಏಳು, ಯಾಕೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯಾ? ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
7 ಆಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, “ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಈ ಆಪತು್ತ

ಬಂತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಚೀಟು ಹಾಕೋಣ” ಅಂದರು.
ಅವರು ಚೀಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಚೀಟು ಯೋನನಿಗೆ ಬಂದಿತು;

ಅವನೇ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು.
8 ಆಗ ಅವರು ಯೋನನಿಗೆ, “ನೋಡು, ನಿನಿ್ನಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ
ಸಂಕಟ ಬಂದಿದೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳು.
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವೇನು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ? ನಿನ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದು?
ನಿನ್ನ ಜನರು ಯಾರು?” ಎಂದೆಲಾ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9 ಆಗ ಯೋನನು, “ನಾನು ಇಬಿ್ರಯನು, ನಾನು
ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವನು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಾಗರಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು”
ಎಂದನು.

10 ತಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವದಾಗಿ
ಯೋನನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ
ಹೆದರಿದರು. “ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಥಾ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯ
ಮಾಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳೂ ಇನೂ್ನ ಬಲವಾಗಿ
ಬೀಸತೊಡಗಿದವು. ಆಗ ಅವರು ಯೋನನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮುದ್ರವು
ಶಾಂತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವೀಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಾಗ

12 ಯೋನನು, “ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ನನ್ನನೆ್ನತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿರಿ. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಶಾಂತವಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯೋನನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬಿಸಾಡಲು
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಡಗನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಬಲವಾಗುತಾ್ತ
ಬಂದವು.

ಯೋನನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
14 ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ, ಈ

ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವನನು್ನ
ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬಿಸಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂದೆವು ಎಂಬ ಅಪರಾಧವನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡ.
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ನೀನು
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀನು
ನೆರವೇರಿಸುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು”
ಅಂದರು.

15 ಆ ಜನರು ಯೋನನನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ನಿಂತಿತು. ಸಮುದ್ರವು ಶಾಂತವಾಯಿತು. 16

ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ
ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡರು.

17 ಯೋನನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದಾ್ದಗ, ಅವನನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡಲು ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಯೋನನು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ಮೂರು
ಹಗಲು ಮೂರು ರಾತಿ್ರ ಇದ್ದನು.

ಯೋನನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೋನನು ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗಿದಾ್ದಗ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:

2 “ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.
ಆತನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ನಾನು ಆಳವಾದ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿದೆ್ದನು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

3 “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಎಸೆದೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ತೆರೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

ನಾನು ನೀರಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮುಳುಗಿಹೋದೆ.
ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.

4 ಆಗ ನಾನು, ‘ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ
ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವೆನು.
5 “ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ನೀರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು.
ಆಗ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಮುಳುಗುತಾ್ತ ಮುಳುಗುತಾ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು.
ಸಮುದ್ರ ಪಾಚಿಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಸುತು್ತಹಾಕಿದವು.

6 ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಉಗಮವಾಗುತ್ತವೆ.

‘ನಾನು ಈ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಂಧಿತನಾದೆನು’ ಎಂದು
ನೆನಸಿದೆನು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಹೊರತಂದನು.
ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಪುನಃ ನನಗೆ ಜೀವ ಕೊಟೆ್ಟ.
7 “ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ.

8 “ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
9 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವೆನು.

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.
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ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ವಚನಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುವೆನು.”
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮೀನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಆ ಮೀನು

ಯೋನನನು್ನ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗಿಂದ ಕಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.

ದೇವರ ಕರೆಗೆ ಯೋನನ ವಿಧೇಯತೆ

ಯೆಹೋವನು ಯೋನನ ಸಂಗಡ ತಿರುಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2

“ಮಹಾನಗರವಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ನೀನು ಎದು್ದಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಾರು.”

3 ಯೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಿನೆವೆಗೆ
ಬಂದನು. ನಿನೆವೆಯು ಬಹು ವಿಶಾಲವಾದ ಪಟ್ಟಣ. ಅದು ಮೂರು
ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಿತು್ತ.

4 ಯೋನನು ನಗರದ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾರಲಿಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. “ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ನಿನೆವೆಯು
ನಾಶವಾಗುವದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಾರಿದನು.

5 ನಿನೆವೆಯ ಜನರು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಂಬಿದರು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು
ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಗುರುತಾಗಿ
ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿದರು. ನಗರದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರು. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಳು ಜನರ ತನಕ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು.

6 ನಿನೆವೆಯ ಅರಸನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಮರುಗಿದನು. ತಾನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದಿಳಿದು
ರಾಜವಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿ ಬೂದಿಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 7 ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿ ನಗರದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ.
ಇದು ಅರಸನ ಮತು್ತ ಆತನ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಜ್ಞೆ:
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಯಾಗಲಿ ಪಾ್ರಣಿಯಾಗಲಿ
ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಂದೆಯಾಗಲಿ, ಹಿಂಡಾಗಲಿ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಯಾರೂ
ಊಟಮಾಡಬಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು. 8 ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ್ಯನೂ ಪಾ್ರಣಿಯೂ ಶೋಕವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ
ದುಷ್ಟಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 9 ಒಂದುವೇಳೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಾನು. ತಾನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ
ಇರುವನೋ ಏನೋ? ಆತನು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆದು,
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವನೋ ಏನೋ! ಆಗ
ನಾವು ನಾಶವಾಗದಿರಬಹುದು!

10 ಜನರು ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು; ಅವರು
ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದನು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ಯೋನನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ
ಮಾಡಿತು

ದೇವರು ಆ ನಗರವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದನೆಂದು ಯೋನನಿಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋನನಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದಿತು. 2

ಯೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳುತಾ್ತ, “ಇದು

ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ್ದ.
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಹೇಳಿದವನು ನೀನೇ. ಈ ದುಷ್ಟಪಟ್ಟಣದ
ಜನರನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ದಯಾಪರನಾದ, ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನಾದ,
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ನಿಧಾನವಾದ ಮತು್ತ ಮಹಾಕನಿಕರವುಳ್ಳ
ದೇವರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆ ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು.
ನಾನು ಬದುಕುವದಕಿ್ಕಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು.”

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ನೀನು ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವದು
ಸರಿಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಇವೆಲಾ್ಲ ಯೋನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸಿಟು್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಅವನು
ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೊಂದು
ಮಂಟಪವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಗರಕೆ್ಕ
ಏನಾಗುವದು ಎಂಬದನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತ ಕುಳಿತನು.

ಸೋರೆ ಗಿಡ ಮತು್ತ ಹುಳ
6 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಸೋರೆ ಗಿಡವನು್ನ ಯೋನನ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸೋರೆ ಗಿಡವು
ಆ ಜಾಗವನು್ನ ತಂಪು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೋನನಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಹಿತವಾಯಿತು ಮತು್ತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

7 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ದೇವರು ಆ ಗಿಡವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಒಂದು
ಹುಳವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಹುಳವು ಗಿಡವನು್ನ ತಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ
ಅದು ಬಾಡಿಹೋಗಿ ಸತಿ್ತತು್ತ.

8 ಸೂಯರ್ನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಏರಿ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಪೂವರ್ದ
ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವು ಯೋನನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಯೋನನಿಗೆ ಶಾಖ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಹಳ ಬಲಹೀನನಾದನು. ನನ್ನನು್ನ ಸಾಯಿಸು ಎಂದು ಯೋನನು
ದೇವರನು್ನ ಬೇಡುತಾ್ತ, “ದೇವರೇ, ನಾನು ಬದುಕುವದಕಿ್ಕಂತ
ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು” ಅಂದನು.

9 ಆದರೆ ದೇವರು ಯೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಆ ಸೋರೆ
ಗಿಡವು ಸತು್ತಹೋದುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿಯೋ?”

ಅದಕು್ಕತ್ತರವಾಗಿ ಯೋನನು, “ಹೌದು! ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡದು್ದ
ನಿಜ. ನಾನು ಸಾಯುವಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಆ ಸೋರೆ ಗಿಡಕಾ್ಕಗಿ ಏನೂ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮರುದಿನ ಅದು ಸತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ನೀನು
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತರುವೆ. 11 ಒಂದು ಗಿಡಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು
ಇಷೊ್ಟಂದು ದುಃಖಗೊಂಡರೆ, ನಿನೆವೆಯಂತಹ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ನಗರಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರಿದಾ್ದರೆ! ಅನೇಕ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿವೆ. ಈ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ತಪು್ಪ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.
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ಮೀಕ

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ವು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು

ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ಮೀಕನಿಗೆ ಬಂದವು.
ಅರಸರಾದ ಯೋಥಾಮ, ಅಹಾಜ ಮತು್ತ ಹಿಜಿ್ಕೕಯರ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಇವರು

ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರು. ಮೀಕನು ಮೋರೆಷೆತ್ನವನು.
ಇವನು ಸಮಾಯರ್ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.

2 ಎಲಾ್ಲ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ!
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ!

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆಲಯದಿಂದ
ಬರುವನು.

ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆತನು ಬರುವನು.
3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವುದನು್ನ

ನೋಡಿರಿ.
ಆತನು ಲೋಕದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

4 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಣವು ಕರಗುವಂತೆ
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಆತನ ಪಾದದಡಿಯಿಂದ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ತಗು್ಗಗಳು ಇಬಾ್ಭಗವಾಗಿ ನೀರಿನಂತೆ
ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

5 ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾಕೋಬನ ಪಾಪಗಳೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೊ್ರೕಹಗಳೇ!

ಪಾಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣ ಸಮಾಯರ್ವೇ

ಯಾಕೋಬು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು?
ಸಮಾಯರ್ವೇ ಕಾರಣ.

ಯೆಹೂದದ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?
ಅದೇ ಜೆರುಸಲೇಮ್.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ಕಲಿ್ಲನ ರಾಶಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು.

ಅದು ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳ ನೆಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.
ಸಮಾಯರ್ದ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಗಿ್ಗಗೆ ನೂಕಿಬಿಡುವೆನು;
ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು ಕಾಣುವವು.

7 ಆಕೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಡೆದು ಪುಡಿಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.
ಆಕೆಯ ಸೂಳೆತನದ ಹಣವು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಲ್ಪಡುವುದು.

ಆಕೆಯ ಸುಳು್ಳದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಾಯರ್ ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿ

ಧನಿಕಳಾದಳು.
ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರು
ಆಕೆಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಮೀಕನ ಮಹಾ ದುಃಖ
8 ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಬಹಳ

ದುಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಬಟೆ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೇ

ಹೋಗುವೆನು.
ನಾಯಿಯಂತೆ ಅಳುವೆನು,
ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಗೋಳಾಡುವೆನು.

9 ಸಮಾಯರ್ದ ಗಾಯವು ವಾಸಿಯಾಗದು.
ಆಕೆಯ ರೋಗವು (ಪಾಪ) ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಬಿ್ಬಯದೆ.

ಅದು ನನ್ನ ಜನರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ತನಕ ಪಸರಿಸಿಯದೆ.

10 ಇದನು್ನ ಗತ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ.
ಅಕೊ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಳಬೇಡಿರಿ.

ಬೆತ್ ಒಫ್ರದ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಳಾಡಿರಿ.
11 ಶಾಫೀರ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೇ,
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿರಿ.

ಚಾನಾನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು
ಹೊರಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಬೇತೇಚೆಲಿನ ಜನರು ಅಳುವರು,
ನಿಮಗೆ ಅವರು ನೀಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

12 ಮಾರೊತ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಲಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಶುಭವಾತೆರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಗರ ದಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆಪತು್ತ ಬಂದಿದೆ.

13 ಲಾಕೀಷಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯೇ,
ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿ.

ಚೀಯೋನಿನ ಪಾಪವು ಲಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಾಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಗತ್ನಲಿ್ಲರುವ ಮೋರೆಷತ್ಗೆ
ಬೀಳೊ್ಕಡುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಡು.

ಅಕಿ್ಜೕಬಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಅರಸರನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸುವವು.

15 ಮಾರೇಷದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ,
ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮಹಿಮೆಯು (ದೇವರ)
ಅದುಲಾ್ಲಮಿಗೆ ಬರುವದು.

16 ನಿನ್ನ ಕೂದಲನು್ನ ಬೋಳಿಸು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಅಳುವೆ.

ಗಿಡುಗನಂತೆ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವರು.

ಜನರ ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು

ಪಾಪಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಕಟವು
ಒದಗುವದು.

ಇವರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು
ಪಾಪಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂಯರ್ ಮೂಡಲು ತಾವು ಯೋಚಿಸಿದ ಪಾಪವನು್ನ

ಕಾಯರ್ಗತ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರಕಾರ

ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಿದೆ.
2 ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಬೇಕು, ಅದನು್ನ ಅವರು

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ಮನೆಮಠಗಳು ಬೇಕು, ಅದನು್ನ ಅವರು

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ಅವನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ

ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನ ಯೋಜನೆ
3 ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಕಟ ತರಲು

ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಯಂಕರ ದಿವಸಗಳು ಬರುವದರಿಂದ
ನೀನು ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆ.

4 ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡುವರು.
ಜನರು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವರು.

‘ನಾವು ನಾಶವಾದೆವು!
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇತರ

ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಹೌದು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟನು,
ನಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲು

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.
5 ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಅಳತೆಮಾಡಿ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.’”
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ಮೀಕನನು್ನ ಬೋಧಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
6 ಜನರು, “ನೀನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಡ,
ಆ ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಡ,
ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
7 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬಿನ ಜನರೇ,
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ನೀವು ನಾ್ಯಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ.

8 ಆದರೆ ನನಗೆ ವೈರಿಯಂತೆ ಎದು್ದನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ನೀವು ಹಾದುಹೋಗುವವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವರ ಬೆನಿ್ನನ

ಮೇಲಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ನಿಭಯರ್ವಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರಿಂದ
ಕೈದಿಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.

9 ನನ್ನ ಜನರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಕೈಯಿಂದ
ಅಂದವಾದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;

ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

10 ಎದು್ದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.
ಇದು ನಿನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ

ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವೆ.
ನೀನು ಇದನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿರುವೆ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಾಶವಾಗುವದು; ಭಯಂಕರ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ಕೆಡವಲ್ಪಡುವದು.
11 ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಸುಳು್ಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು

ಇಷ್ಟಪಡುವರು.
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬಂದು, “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ.
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಮದ್ಯವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ನಂಬಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಾ್ತನೆ
12 ಯಾಕೋಬಿನ ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಹಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವಂತೆ,
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಮಂದೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಾನು

ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನಸಮೂಹದ
ಗದ್ದಲದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.

13 ಆಗ ಒಡೆದುಹಾಕುವವನು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ,
ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದಾಗ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜನನೂ್ನ ಕತರ್ನನೂ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರು ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸಿದಾ್ದರೆ

ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಯಾಕೋಬಿನ ನಾಯಕರೇ,
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ನಾ್ಯಯ ಏನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
2 ನೀವು ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ!
ನೀವು ಜನರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯುತಾ್ತ
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೆಗೆಯುತಿ್ತೕರಿ.

3 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರ ದೇಹದಿಂದ ಚಮರ್ ತೆಗೆದು ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತುಂಡುಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

ತಪ್ಪಲೆಯೊಳಗೆ ಬೇಯಿಸಲು ಮಾಂಸ ತುಂಡುಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂತೆ
ನೀವು ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತುಂಡುಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

4 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.”

ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು
5 ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳೆದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ

ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಗಳನ್ನವಲಂಬಿಸಿವೆ.

ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

6 “ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಾತಿ್ರಯಂತಿರುವದು.
ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಂತಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿರುತಾ್ತನೆ.
ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥದು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ.

7 ದೇವದಶಿರ್ಗಳು ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರು ನಾಚಿಕೆಗೊಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವದರಿಂದ

ಅವರು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.”

ಮೀಕನು ದೇವರ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಪ್ರವಾದಿ
8 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ,
ಒಳೆ್ಳಯತನವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತುಂಬಿದಾ್ದನೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ,

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾಯಕರು ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ
9 ಯಾಕೋಬಿನ ನಾಯಕರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಧಾನರೇ, ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಸರಿಯಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

ನೆಟ್ಟಗಿರುವದನು್ನ ಡೊಂಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ.
10 ಜನರನು್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಚೀಯೋನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.
ಜನರನು್ನ ಮೋಸಮಾಡಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ.

11 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವರು.

ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯಾಜಕರು
ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವರು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಲು
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡುವರು.

ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಯಕರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಏನೂ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

12 ನಾಯಕರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗಿ ಚೀಯೋನ್ ನಾಶವಾಗುವದು.
ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಉತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಲದಂತೆ ಅದು ಇರುವದು.

ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಕಲಿ್ಲನ ರಾಶಿಯಾಗುವದು.
ಆಲಯದ ಗುಡ್ಡವು ಬರಿದಾದ ಬೆಟ್ಟವಾಗುವುದು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೊದೆಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವವು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರುವದು

ಅಂತ್ಯದ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು
ಎಲಾ್ಲ ಪವರ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತು್ಯನ್ನತವಾಗಿರುವುದು.

ಅದು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವದು.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗುವರು.

2 ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವರು.
“ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ನಾವು ಹೋಗೋಣ.

ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜೀವಿತದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಕಲಿಸುವನು.
ಮತು್ತ ನಾವು ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ದೇವರ ಉಪದೇಶವು, ಆತನ ಸಂದೇಶವು ಚೀಯೋನ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬು್ಬತ್ತದೆ.
3 ಆಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು.
ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಜನರ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಆತನು

ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
ಆ ಜನರು ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವದನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವರು.
ಭಜಿರ್ಗಳಿಂದ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವರು.

ಜನರೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು.
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತರಬೇತಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡರು.
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4 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

ಅವರು ಅಂಜೂರದ ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.
ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಆಗುವದೆಂದು

ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
5 ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ.
ನಾವಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ

ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸುವೆವು.

ರಾಜ್ಯವು ತಿರುಗಿ ತರಲ್ಪಡುವದು
6 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮು ಗಾಯಗೊಂಡು ಕುಂಟಾಗಿದೆ;

ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಗಾಯಗೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.

7 “ಆ ‘ಕುಂಟು’ ನಗರದ ಜನರೇ ಅಳಿದುಳಿದ ಜನರಾಗುವರು.
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಅರಸನಾಗುವನು.
ಆತನು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಆಳುವನು.

8 ಹಿಂಡುಗಳ ಗೋಪುರವೇ,
ನಿನ್ನ ಸಮಯವು ಬರುವದು.

ಚೀಯೋನಿನ ಒಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡವೇ,
ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಧಿಕಾರ ದೊರಕುವುದು.

ಹೌದು, ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ರಾಜ್ಯವಿರುವುದು.

ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು?
9 ಯಾಕೆ ನೀನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವೆ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾಯಕನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆಯಾ?

ನಿನ್ನ ರಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನೋ?
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀನು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ

ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವೆಯೋ?
10 ಚೀಯೋನ್ ಕುಮಾರಿಯೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಲಿ್ಲರುವ

ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ
ನೀನು ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು.

ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆ.

ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವೆ,
ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು
11 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಿವೆ.
“ಅಲಿ್ಲ ನೋಡಿ, ಚೀಯೋನ್, ಬನಿ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋಣ”

ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
12 ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಯೋಜನೆಯೇನೆಂದು ಅವರು ಅರಿಯರು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉದೆ್ದೕಶಕಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ತಂದಿದಾ್ದನೆ.

ಆ ಜನರು ಕಣಕೆ್ಕ ಹಾಕಿದ ಸಿವುಡುಗಳಂತೆ ನಜು್ಜಗುಜಾ್ಜಗುವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜಯಗೊಂಡು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವದು

13 “ಚೀಯೋನ್ ಕುಮಾರಿಯೇ ಎದೆ್ದೕಳು, ಆ ಜನರನು್ನ
ಪುಡಿಮಾಡು!

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಶಾಲಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳಿರುವಂತೆ, ತಾಮ್ರದ ಗೊರಸುಗಳಿರುವಂತೆ

ನಿನ್ನನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.
ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನೀನು ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡುವೆ.

ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.
ಅವರ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವೆ.”
ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸು.

ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಲು ಸುತು್ತವರಿದಿದಾ್ದರೆ.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನ ಕೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ

ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಜನಿಸುವನು
2 ಎಫಾ್ರತದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಆಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವವನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ

ಹೊರಡುವನು.
ಆತನ ಪಾ್ರರಂಭವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ.
3 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ ತನಕ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವನು.

ಅನಂತರ ಉಳಿದ ಅವನ ಸಹೋದರರು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವರು.

4 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಳುವಾತನು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತು ತನ್ನ

ಮಂದೆಗೆ ಆಹಾರವನಿ್ನೕಯುವನು.
ಆತನ ಮಹತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಪ್ರಸರಿಸುವದರಿಂದ
ಅವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವಾಸಿಸುವರು.
5 ಆಗ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವದು.

ಹೌದು, ಅಶೂ್ಶರದ ಸೈನ್ಯವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಮಹಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಹಾಕುವರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಳುವಾತನು ಏಳು ಕುರುಬರನೂ್ನ
ಎಂಟು ನಾಯಕರನೂ್ನ ಆರಿಸುವನು.

6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಶೂ್ಶರದವರನು್ನ
ಆಳುವರು.

ಅವರು ನಿಮೊ್ರೕದನ ದೇಶವನು್ನ ಆಳುವರು.
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಜನರನು್ನ ಆಳುವರು.

ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನು ಅಶೂ್ಶರದವರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ತುಳಿದು ಹಾಳುಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆವು.

7 ಆದರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಅಳಿದುಳಿದವರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಂಜಿನಂತಿರುವರು.
ಅದು ಯಾರನೂ್ನ ಕಾಯುವದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಮಳೆಯಂತಿರುವರು.
ಆ ಮಳೆಯು ಯಾರನೂ್ನ ಕಾಯುವದಿಲ್ಲ.

8 ಆದರೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ
ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದ ಅಳಿದುಳಿದವರು,

ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವು ಹೇಗೆ ಇರುವದೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವರು.

ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಮಧೆ್ಯಯಿರುವ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿರುವರು.
ಅದು ತನಗೆ
ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಾಡುವದು.

ಅದು ಒಂದು ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜನಶೇಷವು ಅದರಂತಿರುವದು.

9 ನೀನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತಿ್ತ
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆ.

ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವರು
10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.

11 ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.

12 ನೀನು ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡದಿರುವೆ.
ಭವಿಷ್ಯ ಮತು್ತ ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಜನರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು

ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

14 ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ
ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.

15 ಕೆಲವು ಜನಾಂಗಗಳು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.”

ಯೆಹೋವನ ದೂರು

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:
“ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ.
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2 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾ್ಯಜ್ಯವಿದೆ.
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳೇ

ಯೆಹೋವನ ದೂರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ಆತನು ಧೃಡಪಡಿಸುವನು.”

3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಾನು
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?
ನಿಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೋ?

4 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೋಶೆ, ಆರೋನ್ ಮತು್ತ

ಮಿಯಾರ್ಮಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತಂದೆನು.
ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು.

5 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬಾಲಾಕನ ದುಷ್ಟ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿರಿ.

ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಏನು
ಹೇಳಿದನೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿರಿ.
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಿಂದ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ತನಕ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ನೆನಪುಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು

ನೀತಿವಂತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವದು.”

ನಮಿ್ಮಂದ ದೇವರು ಏನನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ?
6 ನಾನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಬರುವಾಗ

ಏನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ?
ಪರಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಏನು

ಮಾಡಲಿ?
ನಾನು ಕತರ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದೊಡನೆ
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೋ?

7 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಟಗರು,
ಹತು್ತಸಾವಿರ ಎಣೆ್ಣಯ ಹೊಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನೋ?

ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪನ ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಲೋ?

ನನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಲೋ?

8 ಮನುಷ್ಯನೇ, ಒಳೆ್ಳಯದು ಏನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಿನಿ್ನಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದೇನೆಂದರೆ,
ಇತರರಿಗೆ ನೀನು ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡದಿರು.
ದಯೆ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು.
ದೀನತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏನನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು?
9 ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
“ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬೆತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡು.
ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡವನನೂ್ನ ಗೌರವಿಸು.

10 ಕದು್ದಕೊಂಡ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ದುಷ್ಟರು
ಇನೂ್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುವರೋ?

ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಯಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಮೋಸಪಡಿಸುವರೋ?
ಹೌದು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಡಿಯುತ್ತಲಿದೆ.

11 ಕೆಲವರು ಮೋಸದ ಅಳತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುತಾ್ತರೆ.

ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?
12 ಪಟ್ಟಣದ ಧನಿಕರು ಕೂ್ರರವಾದ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಇನೂ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಹೌದು, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.

14 ನೀವು ತಿನು್ನವಿರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬದು.
ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಇರುವಿರಿ.

ನೀವು ಜನರನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಖಡ್ಗಧಾರಿಗಳು

ಕೊಂದುಬಿಡುವರು.
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವರು.

15 ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವಿರಿ,
ಆದರೆ ಪೈರು ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ.

ಆಲೀವ್ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಗಾಣದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಣೆ್ಣ ತೆಗೆಯುವಿರಿ.

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಣೆ್ಣಯೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಳಿಯುವಿರಿ,
ಆದರೆ ಕುಡಿಯಲು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೇ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ.

16 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಮಿ್ರಯ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಿರಿ.
ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು

ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಅವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ನಗರವನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ
ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವರು.

ಆಗ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ
ಅವಮಾನವನು್ನ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.”

ಜನರ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನೋಡಿ ಮೀಕನಿಗಾದ ಬೇಸರ

ನಾನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕನೆ;

ಕೊಯಿದು ಶೇಖರಿಸಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣಿ್ಣನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಿನ್ನಲು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣ ಏನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾದ ಫಲಕಾಲದ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ಫಲಿಸುವ

ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
2 ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಜನರೆಲಾ್ಲ

ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು.
ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸೋದರನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಹಾಕಲು

ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
3 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಲು ಜನರು

ನಿಪುಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ತೀಪುರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಣ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ.
“ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು” ನಾ್ಯಯವಾದ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾದ

ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

4 ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮರೂ ಸಹ ಮುಳಿ್ಳನ ಪೊದೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮರೂ ಸಹ ಡೊಂಕುಡೊಂಕಾಗಿರುವ

ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗಿಂತಲೂ ಡೊಂಕಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಶಿಕ್ಷೆಯ ದಿನ ಬರುತಿ್ತದೆ

ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ದಿವಸವು ಬಂದದೆ.

ಈಗ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆ.
ನೀನು ಈಗ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವೆ!

5 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಡ!
ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಡ!

ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಡ.

6 ಒಬ್ಬನ ವೈರಿಯು ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ.
ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.

ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಳು.
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಳು.

ಯೆಹೋವನೇ ರಕ್ಷಕನು
7 ನಾನು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.

8 ನಾನು ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ವೈರಿಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ನಗಾಡಬೇಡ!

ನಾನು ತಿರುಗಿ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ;
ನಾನೀಗ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ
9 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ವಾದಿಸುತಾ್ತನೆ.
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಆತನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ಆ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
ಆತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

10 “ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?”
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ಎಂದು ಕೇಳಿದ ವೈರಿಗಳು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ನಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವರು.
ಆಗ ನಾನು ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಗಾಡುವೆನು;
ರಸೆ್ತಯ ಮಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ

ನಡೆಯುವರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಳಿ ಬರುವರು
11 ನಿನ್ನ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳು

ಬರುತ್ತವೆ.
ಆಗ ದೇಶವು ಬೆಳೆಯುವುದು.

12 ನಿನ್ನ ಜನರು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವರು.
ಅವರು ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ ಈಜಿಪ್್ಟ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆ

ಬರುವರು.
ನಿನ್ನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಲೂ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವರು.

ಪಶಿ್ಟಮದ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವರು.
ಪೂವರ್ದ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವರು.

13 ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಂದಲೂ
ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೂ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿತು್ತ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳು,
ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಆಳು.

ಆ ಗುಂಪು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ;
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಗುಂಪು ಬಾಷಾನ್
ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು
15 ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ಅನೇಕ

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು.

ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು.

16 ಜನಾಂಗಗಳು ಆ ಅದು್ಭತವನು್ನ ನೋಡಿ ನಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವರು.
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಎದುರು ಅವರ ಬಲವು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿಯುವರು.
ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ

ಕೈಗಳನಿ್ನಡುವರು.
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ವಾತೆರ್ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವರು.

17 ಅವರು ಹಾವಿನಂತೆ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವರು.
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

ಅವರು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಬಿಲಗಳಿಂದ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಹುಳಗಳಂತಿರುವರು.

ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವರು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
18 ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರನು್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ.

ನಿನ್ನ ಜನಶೇಷವನು್ನ ಮನಿ್ನಸುವೆ.
ನೀನು ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಕೋಪಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ದಯೆತೋರಿಸುವದರಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಂತೋಷಿಸುವೆ.

19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂತೈಸು.
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿವಾರಿಸು.
ನಮೆ್ಮಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕು.

20 ನೀನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗುವೆ.
ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗುವೆ.
ಇದನು್ನ ನೀನು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ

ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ.
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ನಹೂಮ

ಎಲೊ್ಕೕಷ್ ಎಂಬ ಊರಿನವನಾದ ನಹೂಮನಿಗೆ ಆದ
ದೇವದಶರ್ನದ ಪುಸ್ತಕ. ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ದುಃಖಕರವಾದ ಸಂದೇಶ.

ನಿನೆವೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ
2 ಯೆಹೋವನು ಸಾ್ವಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡನು್ನ ತೀರಿಸುವ ದೇವರು.
ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು.
ಆತನು ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪವು ಸದಾಕಾಲವಿರುವುದು.

3 ಯೆಹೋವನು ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳ ದೇವರು
ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ!

ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಆತನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನಿಂದ ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.
ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಬರುವನು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

ಮನುಷ್ಯನು ನೆಲದ ಧೂಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ,
ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತನೆ.

4 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಅದು
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.

ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಬಿಡುವನು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ಫಲವತಾ್ತದ ನೆಲಗಳು ಒಣಗಿ

ಪಾಳುಬೀಳುವವು.
ಲೆಬನೋನಿನ ಪುಷ್ಪವು ಬಾಡಿಹೋಗುವದು.

5 ಯೆಹೋವನು ಬರುತಾ್ತನೆ.
ಪವರ್ತಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವವು.
ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕರಗಿಹೋಗುವವು.

ಯೆಹೋವನು ಬರುತಾ್ತನೆ,
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವುದು.

ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೆಲಾ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.

6 ಯೆಹೋವನ ಮಹಾ ರೌದ್ರಕೆ್ಕದುರಾಗಿ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲಾರರು.
ಯಾರೂ ಆ ಮಹಾ ಕೋಪವನು್ನ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆತನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುವದು.
ಆತನು ಬರುವಾಗ ಬಂಡೆಯು ಪುಡಿಯಾಗುವುದು.

7 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನ.
ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುವವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

8 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ತೆರೆಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.
ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವನು.

9 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಕೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕುತಿ್ತೕರಿ?
ನೀವು ಯಾವ ಕುಯುಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

10 ಮಡಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಮುಳು್ಳಕಡಿ್ಡಗಳಂತೆ
ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ.

ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನಂತೆ
ನೀವು ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮವಾಗುವಿರಿ.

11 ಅಶೂ್ಶರವೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದನು.

ದುರಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
12 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಇಂತೆಂದೆನು:
“ಅಶೂ್ಶರದ ಜನರು ಬಲಶಾಲಿಗಳು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಸೈನಿಕರಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಅವರೆಲಾ್ಲ ತುಂಡರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
ಅವರೆಲಾ್ಲ ಹತರಾಗುವರು.

ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅಶೂ್ಶರದವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾರುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಭುಜದಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಸಂಕೋಲೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕುವೆನು.”

14 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ,

“ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಧರಿಸುವ ಸಂತತಿಯವರು ಯಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳ ಆಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಲೋಹದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ

ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ತಯಾರುಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

15 ಯೆಹೂದವೇ, ನೋಡು!
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನನು್ನ ನೋಡು.
ಅವನು ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತರುವನು.
ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟೆಂದು ಅವನು ಸಾರುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸು.
ನೀನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು.

ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಾರದ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

ನಿನೆವೆಯು ನಾಶವಾಗುವದು

ವೈರಿಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಕಾಯಿ.
ಮಾಗರ್ದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡು.

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ತಯಾರಾಗು.
ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು.

2 ಹೌದು, ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನ ವೈಭವವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ವೈಭವವಾಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು.

ವೈರಿಯು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ
ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದನು.

3 ಆ ಸೈನಿಕರ ಗುರಾಣಿಗಳು ಕೆಂಪಗಿವೆ.
ಅವರ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತವೆ.

ಅವರ ರಥಗಳು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಸಾಲುಗಟಿ್ಟ ನಿಂತಿವೆ
ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತವೆ.
ಅವರ ಭಜಿರ್ಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

4 ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ರಥಗಳು ರಭಸದಿಂದ ಓಡುತಿ್ತವೆ.
ನಗರದ ಚೌಕಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡುತಿ್ತವೆ.

ಅವು ಉರಿಯುವ ಪಂಜಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆಗೆ ಹಾರುವ ಮಿಂಚಿನಂತಿವೆ.

5 ವೈರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೂರ ಯೋಧರನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಮುನು್ನಗು್ಗವಾಗ ಎಡವಿಬೀಳುವರು,

ಗೋಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ತಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಇಡುವರು.

6 ಆದರೆ ಹೊಳೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ಅದರ ಮೂಲಕ ವೈರಿಗಳು ಮುನು್ನಗು್ಗತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅರಸನ ಮನೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

7 ವೈರಿಗಳು ರಾಣಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಲು ಎದೆಯನು್ನ ಬಡಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

8 ನಿನೆವೆಯು ನೀರು ಬತು್ತತಿ್ತರುವ ಕೊಳದಂತಿದೆ.
“ನಿಲಿ್ಲ, ನಿಲಿ್ಲ, ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಜನರು ಬೊಬಿ್ಬಡುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

9 ನಿನೆವೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರೇ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷೊ್ಟೕ ವಸು್ತಗಳಿವೆ.
ಎಷೊ್ಟೕ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ.
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10 ಈಗ ನಿನೆವೆಯು ಖಾಲಿಯಾಯಿತು.
ಎಲಾ್ಲ ದೋಚಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ನಗರವು ನಾಶವಾಯಿತು.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಹೃದಯವು ಕರಗುತಿ್ತದೆ.

ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವರ ದೇಹವು ಅಲಾ್ಲಡುತಿ್ತದೆ.
ಭಯದಿಂದ ಅವರ ಮುಖವು ರಕ್ತಹೀನವಾಗಿದೆ.

11 ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಯಂತಿದ್ದ ನಿನೆವೆಯು ಎಲಿ್ಲ?
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಸಿಂಹಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅದರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ.

12 ನಿನೆವೆಯು (ಅರಸನಾದ ಸಿಂಹವು) ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿತು.
ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಂಹಿಣಿಗೂ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.

ತನ್ನ ಗುಹೆಯನು್ನ (ನಿನೆವೆ ರಾಜನು) ಮನುಷ್ಯರ ಶರೀರಗಳಿಂದಲೂ
ತಾನು ಕೊಂದ ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿತು.

13 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಿನೆವೆಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಎಳೆ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸಾಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಯಾರನೂ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡದಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ಜನರು ಇನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಳರು.”

ನಿನೆವೆಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ಧ

ಕೊಲೆಗಡುಕರ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕೆಡುಕು
ಉಂಟಾಗುವದು.

ನಿನೆವೆಯು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರ.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ದೋಚಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರ.
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಕೊಲು್ಲವುದನೂ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದನೂ್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಚಾವಟಿಯ ಚಟಾರವೆಂಬ ಶಬ್ಧವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಚಕ್ರಗಳ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ಧ,

ಕುದುರೆಗಳ ನಾಗಾಲೋಟವನು್ನ ಮತು್ತ
ರಥಗಳ ಹಾರಾಟವನು್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

3 ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಆಕ್ರಮಣವೆಸಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಖಡ್ಗವು ಮಿಂಚುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಬಜಿರ್ಯು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ,

ಬಹು ಮಂದಿ ಸತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ.
ಶವಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದಿ್ದವೆ, ಅವು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಇವೆ.
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳುತಾ್ತರೆ.

4 ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಕಾರಣ ನಿನೆವೆ.
ನಿನೆವೆಯು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯ. ಆಕೆಗೆ ತೃಪಿ್ತ ಇರದು.
ಆಕೆಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಬೇಕು.

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ.
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ

ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ.
5 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನಿನೆವೆಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ತನಕ ಎತು್ತವೆನು.

ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ನೋಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ.

6 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಲಸನು್ನ ಬಿಸಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕಾಣುವೆನು.
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡುವರು.

7 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು ದಂಗುಬಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
‘ನಿನೆವೆಯು ನಾಶವಾಯಿತು. ಆಕೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಮರುಗುವರು?’

ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ?”

8 ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ತೆಬೆಸ್
ಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಳೋ? ಇಲ್ಲ. ತೆಬೆಸಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇತು್ತ. ಆ
ನೀರು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಆ
ನೀರನು್ನ ಆಕೆಯು ಗೋಡೆಯಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಳು. 9

ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ ತೆಬೆಸ್ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಬಲವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವು. ಸುದಾನ್ ಮತು್ತ ಲಿಬ್ಯ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಹಕರಿಸಿದವು. 10

ಆದರೆ ತೆಬೆಸ್ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆಕೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಸೈನಿಕರು ಆಕೆಯ ಹಸುಗೂಸುಗಳನು್ನ
ರಸೆ್ತಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದರು. ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ಚೀಟುಹಾಕಿದರು. ಅವರು ತೆಬೆಸಿನ
ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ಸಹ ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರಿದವನಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದಬಿಡುವೆ. ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ವೈರಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುವೆ. 12 ಆದರೆ ನಿನೆವೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಬಲವಾದ ಬುರುಜುಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರದಂತಿರುವವು. ಹೊಸ
ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು ಮಾಗುವವು. ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಮರವನು್ನ
ಅಲಾ್ಲಡಿಸಲು ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು ಅಲಾ್ಲಡಿಸುವವನ ಬಾಯಿಗೆ
ಬೀಳುವವು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವನು; ಅವು
ಇಲ್ಲವಾಗುವವು.

13 ನಿನೆವೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರಂತೆ, ವೈರಿ ಸೈನಿಕರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ದೇಶದ
ದಾ್ವರಗಳು, ವೈರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ದಾ್ವರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.

14 ನೀರನು್ನ ತಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ವೈರಿ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ನಗರವನು್ನ ಮುತು್ತವವು. ನಗರದೊಳಗೆ ಅನ್ನ
ನೀರನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ತರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊ. ಹೆಚು್ಚ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆವೆಮಣ್ಣನು್ನ
ಶೇಖರಿಸು. ಗಾರೆಯನು್ನ ಕಲಸಿಕೊ. ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ
ಅಚ್ಚನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 15 ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೂ ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವುದು.
ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾಯಿಸುವದು. ನಿನ್ನ ದೇಶವು ಮಿಡತೆಗಳ
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಿಂದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಂತೆ ಕಾಣುವುದು.

ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಮಿಡತೆಗಳ
ಹಿಂಡಿನಂತಾದೆ. ನೀನು ಮಿಡತೆಗಳಂತಾದೆ. 16 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರು ಊರೂರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವವರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಇದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಬಂದು, ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಹೋಗುವಂಥವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 17 ನಿನ್ನ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ
ಮಿಡತೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಚಳಿಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಮಿಡತೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಸಿಲು ಏರಿ ಕಲು್ಲ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಆ
ಮಿಡತೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಹಾರಿಹೋಗುವವು. ಅವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವು ಎಂದು
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.

18 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆ
ಬಲಾಢ್ಯ ಕುರುಬರು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲೆ ಚದರಿಹೋಗಿವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 19 ನಿನೆವೆಯೇ, ನೀನು ತೀವ್ರವಾದ
ಗಾಯಹೊಂದಿರುವೆ. ಯಾವದೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲಾರದು. ನಿನ್ನ
ನಾಶನದ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟವರು. ಅವರು
ಹಷಿರ್ಸುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗಾದ ತೀವ್ರ ಗಾಯದ ನೋವನು್ನ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
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ಹಬಕೂ್ಕಕ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರು

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದೇಶ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಸಹಾಯವನು್ನ

ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಯಾವಾಗ
ಕೇಳುವೆ? ನಾನು ಹಿಂಸೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿದರೂ
ನೀನು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಜನರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಇತರರನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಜನರು ಜಗಳ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಕಾದಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಇಂಥಾ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ
ಯಾಕೆ ಮಾಡುವೆ. 4 ಕಾನೂನು ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ. ಅದು
ಸರಿಯಾದ ನಾ್ಯಯಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಚರು ಶಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿ ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೇ
ಇಲ್ಲ. ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯವಿಲ್ಲ.

ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ
5 ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಿಸುತಾ್ತ, “ಇತರ ದೇಶಗಳನು್ನ ನೋಡು,

ಅವರನು್ನ ಗಮನಿಸು. ನೀನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲಯೇ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಂಥ ವಿಷಯವನು್ನ ನಾನು
ನಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ನಂಬುವೆ. ನಿನಗೆ ಅದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನೀನು ನಂಬುವದಿಲ್ಲ. 6 ನಾನು
ಬಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ ಬಲಾಢ್ಯ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ ನಿದರ್ಯಿಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವರು. ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನಗರಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 7 ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ಜನರು ಇತರರಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವರು; ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವರು. 8 ಅವರ
ಕುದುರೆಗಳು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿವೆ; ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ. ಅವರ ರಾಹುತರು
ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದರು. ಹಸಿದ ಗಿಡುಗ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ
ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ರಾಹುತರು ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು. 9

ಅವರು ಬಯಸುವುದು ಯುದ್ಧವೊಂದನೆ್ನೕ. ಅವರ ಸೈನ್ಯವು
ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ತರಹ ವೇಗವಾಗಿ
ಸಂಚರಿಸುವದು. ಮತು್ತ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು ಮರಳಿನಷು್ಟ
ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೆ.

10 “ಇತರ ಜನಾಂಗದ ಅರಸರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಸೈನಿಕರು
ಗೇಲಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಪರದೇಶದ ಅರಸರು ಅವರಿಗೆ
ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದವಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿರುವ ನಗರವನು್ನ
ನೋಡಿ ಅವರು ನಗಾಡುವರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯ
ತನಕ ಮಣಿ್ಣನದಿಬ್ಬವನೆ್ನೕರಿಸಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 11 ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಲು ಹೊರಟುಹೋಗುವರು.
ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಯಾವದೆಂದರೆ
ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ.”

ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಎರಡನೇ ದೂರು
12 ಆಗ ಹಬಕೂ್ಕಕನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು.
ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು.

ನೀನು ಯೋಚಿಸುವದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಬಾಬಿಲೋನಿನವರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.

ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಾದ ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.

13 ಕೆಡುಕನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಲಾರದಷು್ಟ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಲಾರೆ.

ಹೀಗಿರಲು ಆ ಕೆಡುಕರು ಜಯಗಳಿಸುವದನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಬಲೆ್ಲ?

ದುಷ್ಟರು ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಾರದೇಕೆ?

ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರನು್ನ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸೋಲಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ
ನೋಡುವೆ?

14 “ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳಂತೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವೆ.

ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಂದ ಸಮುದ್ರಪಾ್ರಣಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ,
15 ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಗಾಳ, ಬಲೆಗಳಿಂದ ವೈರಿಯು ಹಿಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ವೈರಿಯು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವನು.
ತಾನು ಹಿಡಿದನೆಂದು ವೈರಿಯು ಹಷಿರ್ಸುವನು.

16 ಅವನ ಬಲೆಗಳು ಅವನು ಧನಿಕನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವವು.

ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣವನು.
ಅದಕೆ್ಕ ವೈರಿಯು ತನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವನು.
ಅವನು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಧೂಪ ಹಾಕುವನು.
ಬಲೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸುವನು.

17 ಅವನು ತನ್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದುತಾ್ತ
ಮುಂದರಿಯುವನೋ?

ನಿದರ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನೋ?
“ನಾನು ಕಾವಲುಗಾರನಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಏನನು್ನವನೋ ಎಂದು ನಾನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.

ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವೆನು.”

ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ
2 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ: “ನಾನು ನಿನಗೆ

ತೋರಿಸುವದನು್ನ ಬರೆ. ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದುವಂತೆ ಅದನು್ನ
ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆ. 3 ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಸಮಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಂದೇಶವು ಅಂತ್ಯದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಆ
ಸಮಯವು ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಆದರೆ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು; ಅದನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ ಇರು. ಆ
ಸಮಯವು ಬರುವದು. ಅದು ತಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಯಾವ ಜನರು
ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುವರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ
ಸಂದೇಶವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸತು್ಪರುಷನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಂಬುವನು. ಆ ಸತು್ಪರುಷನು ತಾನು ನಂಬಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಬದುಕುವನು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದು್ದ: “ಒಬ್ಬನನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಮೋಸಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠನ ಗವರ್ವು
ಅವನನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮರಣದಂತಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಬೇಕು. ಮರಣದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯೇ
ಇರದು. ಅವನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. ಆ
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಕೈದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. 6 ಆದರೆ
ಬೇಗನೇ ಅವರೆಲಾ್ಲ ಇವನನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಾಡುವರು. ಅವನ
ಸೋಲುವಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು; ನಗಾಡುತಾ್ತ, ‘ಎಂಥಾ
ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ, ಅಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿದವನು ಅದನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಲಗಳನು್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ
ತನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.’

7 “ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನೀನು ಜನರಿಂದ ಹಣವನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಜನರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ತಮಗೆ
ಏನಾಯಿತೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಏಳುವರು. ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ
ನೀನು ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗುವೆ. 8 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನೀನು
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಅವರು ನಿನಿ್ನಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಅಪಹರಿಸುವರು. ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿರುವೆ;
ದೇಶಗಳನೂ್ನ ನಗರಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಎಷೊ್ಟೕ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿರುವೆ.

9 “ಹೌದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿ ಧನಿಕನಾದವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಕೇಡಾಗುವುದು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಲು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಬೇರೆ

ಹಬಕೂ್ಕಕ 1:2 633 ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:9



3

ಜನರು ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವನು
ತಿಳಿಯುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು.
10 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ನೀನು ಯೋಜನೆ
ಮಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದೊಡು್ಡವವು. ನೀನು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. 11 ಗೋಡೆಯ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗುವವು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಮರದ ಜಂತೆಗಳು ಸಹ
ನೀನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವು.

12 “ಪಟ್ಟಣ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನಿಗೂ
ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಕೇಡಾಗುವದು. 13 ಆ ಜನರು ಕಟು್ಟವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ನಾಶಮಾಡುವ ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ಮಾಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ
ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವದು. 14 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಹೇಗೆ
ನೀರು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಈ ವತರ್ಮಾನವು ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗೆ ಹಬು್ಬವದು. 15 ತಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಇತರರು
ಸಂಕಟಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವದು.
ಸಿಟಿ್ಟನ ಭರದಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಇತರ ಜನರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಡುವನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆಯೂ
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವವರಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸುತಾ್ತನೆ.

16 “ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಕೋಪವು ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ವಿಷದ ಪಾತೆ್ರಯಂತಿರುವುದು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಕೋಪವನು್ನ
ರುಚಿನೋಡುವನು ಮತು್ತ ಅಮಲೇರಿದವನಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಸಿದುಬೀಳುವನು.

“ದುಷ್ಟ ಅಧಿಪತಿಯೇ, ನೀನು ಆ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವೆ. ನಿನಗೆ
ಅವಮಾನವೇ ಹೊರತು, ಮಾನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರನು್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ,
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು
ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರುವೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಹಾನಿ,
ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಕಟದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಗೆ
ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.”

ವಿಗ್ರಹಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಸಂದೇಶ
18 ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸುಳು್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಮಾಡಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬನು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಕೇವಲ ವಿಗ್ರಹವಷೆ್ಟ. ಅದು ಕೇವಲ ಜಡಮೂತಿರ್. ಅದನು್ನ
ಮಾಡಿದವನು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದೆಂದು
ಯೋಚಿಸುವದು ಶುದ್ಧ ಮೂಖರ್ತನ. ಆ ಮೂತಿರ್ಯು
ಮಾತಾಡುವೂದೂ ಇಲ್ಲ. 19 ಆ ಮೂತಿರ್ಗೆ “ಎದೆ್ದೕಳು” ಎಂದು
ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು! ಮಾತಾಡಲಾಗದ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲಗೆ
“ಎಚ್ಚರವಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು! ಅವುಗಳು
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲಿಕಾ್ಕಗುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ
ಜೀವವಿಲ್ಲ.

20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಆತನ
ಮುಂದೆ ಮೌನದಿಂದಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಗೌರವಿಸತಕ್ಕದು್ದ.

ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ:
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ

ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದಯಮಾಡಿ, ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ದಿವಸಗಳಲೂ್ಲ

ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡು.
ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡ.

3 ತೇಮಾನಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಪರಿಶುದ್ಧನಾದವನು ಪಾರಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.
ಅವನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಭೂಲೋಕವನು್ನ ತುಂಬುತ್ತದೆ.

4 ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಅದು ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹೊಳಪು.
ಆ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಥಾ ಶಕಿ್ತಯು ಅಡಕವಾಗಿದೆ.

5 ರೋಗವು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿತು.
ನಾಶಕನು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನಿಂತು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದನು.
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು.
ಅವರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು.

ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಅದೇ ಪವರ್ತಗಳು ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದವು.

ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದವು.
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

7 ಕೂಷಾನಿನ ನಗರಗಳು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಮಿದಾ್ಯನಿನ ಮನೆಗಳು ಹೆದರಿ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?

ತೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ರಥಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ

ಮಾಡಿದಾಗ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?
9 ಆದಾಗೂ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೇಘದ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಸಾಕ್ಷಿ.
ಭೂಮಿಯು ನದಿಯನು್ನ ಇಬಾ್ಭಗವಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

10 ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಡುಗಿದವು.
ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಯಿತು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ಶಕಿ್ತ ಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಮುದ್ರವು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿತು.

11 ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಕಳಕೊಂಡವು.
ಹೊಳೆಯುವ ನಿನ್ನ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವು

ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವು.
ಆ ಮಿಂಚುಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿಬರುವ ಭಜಿರ್,

ಬಾಣಗಳಂತಿದ್ದವು.
12 ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದೆ.
ಮತು್ತ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ.

13 ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀನು ಬಂದೆ.
ನೀನು ಆರಿಸಿದ್ದ ರಾಜನನು್ನ ಜಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಬಂದೆ.
ಪ್ರತೀ ದುಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕನನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರಮುಖನಿಂದಿಡಿದು
ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲದವನವರೆಗೂ ನೀನು ಹತಿಸಿದೆ.

14 ವೈರಿಗಳ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೋಶೆಯ
ಕೋಲಿನಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ.

ಆ ಸೈನಿಕರು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಂದರು.

ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ದೋಚಿದ ಪ್ರಕಾರ
ನಮ್ಮನೂ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲು್ಲವೆವೆಂದು ಅವರು ನೆನೆಸಿದ್ದರು.

15 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ
ನಡೆಸಿದೆ.

ಅವುಗಳು ಆ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕದಡಿಬಿಟ್ಟವು.
16 ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಶರೀರವೆಲಾ್ಲ ನಡುಗಿತು.
ಆಶ್ಟಯರ್ದಿಂದ ನಾನು ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿದೆ.

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ
ನಾನು ನಡುಗುವವನಾಗಿ ನಿಂತೆನು.

ಅವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬರುವಾಗ
ನಾನು ಅವರ ನಾಶನದ ದಿವಸವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು
17 ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ

ಎಣೆ್ಣಮರಗಳಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ ಕಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪೈರು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೂ

ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕುರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಪಶುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ

18 ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವೆನು.

19 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ
ಕೊಡುವನು.

ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವನು.
ಸಂಗೀತ ನಿದೇರ್ಶಕನಿಗೆ. ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
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ಚೆಫನ್ಯ

ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ಆಮೋನನ
ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದಗ ಈ ಸಂದೇಶವು ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು.

ಚೆಫನ್ಯನು ಕೂಷನ ಮಗನು; ಕೂಷನು ಗೆದಲ್ಯನ ಮಗನು; ಗೆದಲ್ಯನು
ಅಮಯರ್ನ ಮಗನು; ಅಮಯರ್ನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು.

ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ದಿನ
2 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 3

ಲೋಕದೊಳಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟ ಜನರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ನಾನು
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು.” ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ತಿಳಿಸಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು: “ನಾನು ಯೆಹೂದವನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ಬಾಳನ
ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಹೆ್ನಯನೂ್ನ ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ
ಪುರೋಹಿತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯಾವ ಜನರು 5 ತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೋ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ಪುರೋಹಿತರನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಆರಾಧಕರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸುಳು್ಳ ದೇವರಾದ
ಮಲಾ್ಕಮನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅಂಥವರನು್ನ ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 6 ಕೆಲವರು ಯೆಹೋವನಾದ ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿಹೋದರು. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡುವಂತದ್ದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅವರನು್ನ ನಾನು ಅವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು.”

7 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನವು
ಹತಿ್ತರವಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ
ತನ್ನ ಆಮಂತಿ್ರತರನು್ನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

8 “ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ರಾಜಕುಮಾರರನೂ್ನ
ಇತರ ನಾಯಕರುಗಳನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಪರದೇಶದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 9 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಹಾರಿ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಮನೆಯನು್ನ
ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ, ಮೋಸ, ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

10 ಯೆಹೋವನು ಇನೂ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೀನು ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಮೊರೆಯಿಡುವರು. ನಗರದ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರು
ರೋಧಿಸುವರು. ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನಾಶವಾಗುವ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಜನರು ಕೇಳುವರು. 11 ನಗರದ ಕೆಳಗಿನ
ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನೀವು ಅಳುವಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಧನಿಕರೂ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ತರೂ ನಾಶವಾಗುವರು.

12 “ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಾಡುವೆನು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದು ತೃಪಿ್ತಯಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವರು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಸಹಾಯವನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಕೆಡುಕನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.’ ಅಂಥವರನು್ನ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 13 ಆಗ
ಇತರ ಜನರು ಬಂದು ಅವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡು ಅವರ
ಮನೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು. ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮನೆಕಟಿ್ಟದ
ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ
ನೆಟ್ಟವರು, ಅದರ ಹಣಿ್ಣನ ರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೇರೆಯವರು ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.”

14 ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬೇಗನೇ ಬರುತ್ತದೆ;
ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ
ದುಃಖಿಸುವರು. ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾದ ಸೈನಿಕರೂ ಅಳುವರು. 15

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವನು. ಆ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಾ ಸಂಕಟಗಳಿರುವವು. ಅವು ನಾಶನದ
ದಿವಸಗಳಾಗಿರುವವು. ಆ ದಿವಸವು ಕತ್ತಲು, ಕಾಮುರ್ಗಿಲು ಕವಿದ
ಬಿರುಗಾಳಿಯ ದಿವಸವಾಗಿರುವುದು. 16 ಅದು ಒಂದು ಯುದ್ಧದ
ದಿವಸದಂತಿರುವುದು; ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಕೊಂಬು, ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳನು್ನ
ಜನರು ಬುರುಜು, ಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಜನರ ಜೀವನವನು್ನ
ನಾನು ಬಹು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ಕುರುಡರಂತೆ
ಅತಿ್ತತ್ತ ತೊಳಲಾಡುವರು. ತಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಅವರ ರಕ್ತವು
ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು. ಅವರ ಹೆಣಗಳು ಮಲದ ಹಾಗೆ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವವು. 18 ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ಅವರ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಾರವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗುವನು. ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನೕ ನಾಶಮಾಡುವನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುವನು.”

ಜನರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಲು ದೇವರ ಕರೆ

ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. 2

ನೀವು ಒಣಗಿ, ಸತ್ತ ಹೂವಿನೋಪಾದಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿರಿ. ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ

ಹೂವು ಬಾಡಿಹೋಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಆಗುವಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. 3

ದೀನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಆತನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಒಳಗಾಗಿರಿ, ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ, ದೀನರಾಗಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನೀವು
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು
4 ಗಾಜದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯರು. ಅಷೆ್ಕಲೋನ್

ನಾಶವಾಗುವದು. ಮಧಾ್ಯಹ್ನದೊಳಗಾಗಿ ಅಷೊ್ಡೕದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಕೊ್ರೕನ್
ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು. 5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರೇ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ
ನಿಮಗಾಗಿಯೇ. ಕಾನಾನ್ ದೇಶವೇ, ಪಾಲೆಸಿ್ತೕನ್ ದೇಶವೇ, ನೀವು
ನಾಶಗೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು. 6

ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯವು ಕುರುಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಬಯಲಾಗುವದು. 7 ಆ ದೇಶವು
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರಿಗೆ ಆಗುವದು. ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೆನಪುಮಾಡುವನು. ಅವರು
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲರುವರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಆ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು.
ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರಿದಾದ ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಂಗುವರು.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಮೋವಾಬ್ಯರೂ
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರೂ ಏನು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅವರು ನನ್ನ
ಜನರನೂ್ನ ಕೆಣಕಿದರು. ಅವರ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. 9 ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ಮೋವಾಬ್ಯರೂ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರೂ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರದವರಂತೆ
ನಾಶವಾಗುವರು. ನಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುವದೇನೆಂದರೆ, ಆ
ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವು. ಅವರ ಭೂಮಿಯು
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ಕಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುವದು. ಅದು ಮೃತು್ಯಸಮುದ್ರದ
ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದಂತಿರುವದು. ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಅವರ ದೇಶವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”

10 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಮತು್ತ
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರು ಕೂ್ರರವಾಗಿ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ನೆರವೇರುವವು. 11 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆಗ
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು. 12

ಇಥಿಯೋಪ್ಯದ ಜನರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಸೇರಿರುವಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಕತಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವದು. 13

ದೇವರು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಖಮಾಡಿ ಅಶೂ್ಶರವನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಆತನು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದು
ನಿಜರ್ನವಾದ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವದು. 14 ಆಮೇಲೆ ಆ
ಹಾಳುಬಿದ್ದ ನಗರದಲಿ್ಲ ಕಾಡುಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಕುರಿಗಳೂ
ವಾಸಮಾಡುವವು. ಕಾಗೆಗಳೂ ಗೂಬೆಗಳೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ತಂಭಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದನೊ್ನಂದು ಕರೆಯುವವು. ಬಾಗಿಲ
ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಕಾಗೆಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು. ಕಪು್ಪಪಕ್ಷಿಗಳು
ನಿಜರ್ನವಾದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವು. 15 ಈ
ನಿನೆವೆಯು ಸಂತೋಷಭರಿತ ನಗರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು
ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ನಿನೆವೆಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ
ಗವರ್ಪಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ನಾಶವಾಗುವದು.
ಕಾಡುಮೃಗಗಳ ಹಕೆ್ಕಯಾಗುವದು. ದಾಟಿಹೋಗುವ ಜನರು, ತಮ್ಮ
ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿ ತಲೆಯಾಡಿಸಿ “ಎಂಥಾ ದುಗರ್ತಿ” ಎಂದು
ಉದ್ಗರಿಸುವರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಭವಿಷ್ಯ

ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಡೆದರು. ಇತರರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಪಾಪದಿಂದ
ಮಲಿನರಾದರು. 2 ನಿನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 3

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಯಕರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ, ಅವರ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾತಿ್ರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ
ಹಸಿದ ತೋಳಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಬೆಳಗಾಗಲು, ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಡಾಯಿಗಾರರೂ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನೂ್ನಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ಯಾಜಕರು ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಸಾಧಾರಣ ವಸು್ತಗಳನಾ್ನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದರೆ. 5 ಆದರೆ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತಪು್ಪ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಸರಿಯಾದ ತೀಮಾರ್ನ
ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆ
ದುಷ್ಟಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನಕಾ್ಕಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

6 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನಾನು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ, ಅವರ
ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಡೆಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ
ನಗರಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗಿವೆ. ಯಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. 7

ನೀವು ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ ನನಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯು ನಾಶವಾಗದು. ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವದಾದರೆ ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ.” ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ
ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನನು್ನ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ.
ನೀವು ನನ್ನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತನಕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ನಾನು ಬೇರೆ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ
ಹಕು್ಕ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಸಿಟು್ಟ ತೋರಿಸಲು ನಾನು
ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಎಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಆಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನಾಶವಾಗುವುದು. 9 ಆಗ
ನಾನು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು. ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು. 10

ಇಥಿಯೋಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದವರೆಗೂ ಜನರು ಬರುವರು.
ನನಿ್ನಂದ ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಬರುವವರು ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವರು.

11 “ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾನು ಆ ದುಷ್ಟ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು. ಅಹಂಕಾರ
ತುಂಬಿದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವುಳ್ಳವರು ಯಾರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರೇ ದೀನದರಿದ್ರರೇ ವಾಸಮಾಡುವರು. ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರಾಗಿರುವರು. 13

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಕುರಿಗಳಂತೆ ಮೇದು ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಯಾರೂ ಅವರ
ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.”

ಸಂತಸದ ಹಾಡು
14 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಹಾಡುತಾ್ತ ಸಂತೋಷಿಸುತಿ್ತರು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸು.
ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿದು್ದ ಉಲಾ್ಲಸಿಸು.

15 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಬಲವಾದ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಂದು ನೀನು ಚಿಂತಿಸದಿರು.

16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದು:
“ಬಲವಾಗಿರು! ಭಯಪಡದಿರು!

17 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ರಣಶೂರನು.

ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲರುವನೆಂದು ತೋರಿಸುವನು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಗಾಡುತಾ್ತ ಹಷಿರ್ಸುವನು.

18 ನಿನ್ನ ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.

ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಚದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು.

ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.

20 ಆಗ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ನಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವೆನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.

ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಕರೆತರುವಾಗ ಹಾಗೆ

ಆಗುವದು”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಹಗಾ್ಗಯ

ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇದೇ ಸಮಯ

ಪಶಿರ್ಯಾದ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹಗಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು. ಈ

ಸಂದೇಶವು ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೋಸ್ಕರ,
ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿತು.
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು;
ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಸಂದೇಶವು ಇದೇ:
2 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲವೆಂದು
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.”

3 ಹಗಾ್ಗಯನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು ಬಂದಿತು.
ಹಗಾ್ಗಯನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: 4 “ಜನರೇ, ನೀವು
ಅಂದವಾದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲು ಇದು ತಕ್ಕ ಸಮಯವೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯು ಇನೂ್ನ
ಹಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ. 5 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸಿರಿ. 6 ನೀವು ಬಹಳ ಬೀಜವನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದರೂ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯಿ್ದದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಊಟಮಾಡಲು
ಆಹಾರವಿದ್ದರೂ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷಿ್ಟಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ
ಪಾನೀಯವಿದ್ದರೂ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುವಷು್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟೆ್ಟಯಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೆಚ್ಚಗಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೋ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಇದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಅದು
ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ.’”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೋಚಿಸಿರಿ! 8 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಮರವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ
ನಿವಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಾನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವೆನು.”
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

9 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು
ದೊಡ್ಡ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಪೈರು
ಕೊಯ್ಯಲು ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ಪಲ್ಪವೇ ಕಾಳು ಇರುವುದು. ಅದನು್ನ
ನೀವು ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ನಾನು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಾರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಹೀಗೆಲಾ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗುತಿ್ತದೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ
ಆಲಯವು ಇನೂ್ನ ಹಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ. 10

ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಕಾಶವು ಮಂಜನು್ನ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯು
ಪೈರನು್ನ ಬೆಳೆಸುವದಿಲ್ಲ.”

11 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಭೂಮಿಗೂ
ಪವರ್ತಗಳಿಗೂ ಒಣಗಿಹೋಗಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೆಳೆ, ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಆಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಫಲಿಸುವ ಯಾವ
ವಸು್ತವಾಗಲಿ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೂ
ಬಲಹೀನರಾಗುವರು; ಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಬಲಹೀನವಾಗುವವು.”

ಹೊಸ ಆಲಯದ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ
12 ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ

ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ ಮಗನೂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹಗಾ್ಗಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು
ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾದರು.

13 ದೇವರು ತನ್ನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ
ಹಗಾ್ಗಯನನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.”

14 ಬಳಿಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆ
ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 15 ಪಶಿರ್ಯಾದ
ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಆರನೇ
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಉತೆ್ತೕಜನ; ಕೆಲಸದ ಪಾ್ರರಂಭ

ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹಗಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವು ದೊರಕಿತು:
2 “ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೂ ಆಗಿರುವ

ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ
ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. 3 ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಹೊಸ
ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಆಲಯದ
ಸೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ ಗಾಂಭೀಯರ್ವನೂ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಮೊದಲಿನ ಆಲಯದೊಡನೆ ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು
ತೋರುತ್ತದೋ? 4 ಆದರೆ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನೇ, ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನಿರುತಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನಿರುತಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡ! ಈ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೇ, ನಿರುತಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.’” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “‘ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟಾ್ಟಗ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನಾನು ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ! ನನ್ನ
ಆತ್ಮವು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ!’ 6

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಅದುರಿಸುವೆನು.
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಕಂಪಿಸುವೆನು, 7 ನಾನು
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ
ಐಶ್ವಯರ್ದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವರು. ಆಗ ನನ್ನ ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.’ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ದೇವರು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ! 8 ‘ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳಯೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ,
ಅವರ ಬಂಗಾರವೂ ನನ್ನದೇ.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 9 ‘ಈ ಅಂತಿಮ ದೇವಾಲಯವು ಮೊದಲನೆ
ಆಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ವೈಭವವಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು! ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ತರುವೆನು!’
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!”

10 ಪಶಿರ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನಿಗೆ
ಬಂದಿತು. 11 “ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾಜಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
12 ‘ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯ ಸೆರಗಿನಲಿ್ಲ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಒಯು್ಯತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ನೆನಸಿರಿ. ಆ ಮಾಂಸವು ಯಜ್ಞದ ಒಂದು
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು
ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವಾಗಲಿ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಎಣೆ್ಣಯನಾ್ನಗಲಿ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಮುಟಿ್ಟದ ವಸು್ತ
ಪವಿತ್ರವಸು್ತವಾಗಬಹುದೇ?’”

ಯಾಜಕರು ಉತ್ತರವಾಗಿ, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದರು.
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13 ಆಗ ಹಗಾ್ಗಯನು, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಅವನು ಅಪವಿತ್ರನಾಗುವನು. ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಮುಟಿ್ಟದ ಯಾವ ವಸು್ತವೇ ಆಗಲಿ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವದೇ?”

ಆಗ ಯಾಜಕರು, “ಹೌದು, ಆ ವಸು್ತಗಳೂ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವವು”
ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು.

14 ಆಗ ಹಗಾ್ಗಯನು, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ‘ಈ ಜನಾಂಗದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅದು
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯಾವ ವಸು್ತವನಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು
ಮತು್ತ ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದೆಲಾ್ಲ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

15 “‘ಈ ಹೊತಿ್ತಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದ
ಹಿಂದಿನ ದಿವಸಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಜನರಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಕಿಲೋ ಧಾನ್ಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ರಾಶಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಕಿಲೋ ಮಾತ್ರ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
ಜನರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪೀಪಾಯಿಯಿಂದ ಐವತು್ತ ಲೀಟರ್ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ತೆಗೆಯಲು ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. 17

ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆನು.
ನೀವು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ನಾನು ರೋಗವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ನಾನು
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ
ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.’ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.”

18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಒಂಭತ್ತನೇ
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಆಲಯದ ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನೆ
ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಇನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಏನು ನಡಿಯುತ್ತದೆಂದು
ಗಮನಿಸಿರಿ. 19 ಉಗಾ್ರಣದಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಏನಾದರೂ
ಉಳಿದಿದೆಯೋ? ಇಲ್ಲ! ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ, ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನು್ನ,
ದಾಳಿಂಬದ ಮರಗಳನು್ನ, ಆಲೀವ್ ಮರಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುತ್ತವೋ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ!”

20 ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು
ಸಂದೇಶವು ಹಗಾ್ಗಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದಿತು. ಇದೇ ಆ
ಸಂದೇಶ: 21 “ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ
ಅಲಾ್ಲಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. 22 ನಾನು ಅನೇಕ
ಅರಸರನೂ್ನ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕುವೆನು; ಆ ಅನ್ಯ ಜನರ
ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅವರ ರಥಗಳನೂ್ನ
ರಾಹುತರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ
ಸವಾರರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು. ಆ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಈಗ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗಳಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವರು.” 23 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆ.”

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
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ಜೆಕಯರ್

ತನ್ನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆಶಿಸುತಾ್ತನೆ

ಪಶಿರ್ಯಾದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಬೆರೆಕ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವು

ದೊರಕಿತು. ಬೆರೆಕ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನು. ಇದು
ಆತನ ಸಂದೇಶ:

2 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವೆನು” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಆಗಬೇಡಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.’ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು
ದಾಟಿಹೋದರು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯಕಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. 6

ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯಪ್ರಮಾಣಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಲು ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಪಾಠವನು್ನ
ಕಲಿತರು. ಅವರು, ‘ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು.”

ನಾಲು್ಕ ಕುದುರೆಗಳು
7 ಪಶಿರ್ಯದ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೇ ತಿಂಗಳಿನ (ಶೆಬಾಟ್)
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿವಸ ಜೆಕಯರ್ನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮಗನಾದ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ.

8 ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯ
ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಕಣಿವೆಯ
ಸುಗಂಧ ಮರಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು
ಮತು್ತ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. 9 ಆಗ ನಾನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಈ
ಕುದುರೆಗಳು ಯಾಕೆ?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಉತ್ತರಿಸುತಾ್ತ,
“ಈ ಕುದುರೆಗಳು ಯಾತಕಾ್ಕಗಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.

10 ಆಗ ಸುಗಂಧ ಮರಗಳ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು, “ಈ
ಕುದುರೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗಾಡುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಕುದುರೆಗಳು
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, “ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದೆವು.
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ” ಎಂದವು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ಯೆಹೋವನೇ,
ಜೆರುಸಲೇಮನೂ್ನ ಯೆಹೂದದ ಇತರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಸಂತೈಸಲು
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲಬೇಕು? ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆದರಣೆಯ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸಿದನು.

14 ಆಗ ಆ ದೂತನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು: ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

“ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಚೀಯೋನಿನ ಮೇಲೆಯೂ ನನಗೆ
ಆಳವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ.

15 ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನೆನಸುವ ಜನಾಂಗಗಳ
ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆನು.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವರನು್ನ

ಹಾನಿಮಾಡಿದರು.”
16 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನಾನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು. ಬಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಸಂತೈಸುವೆನು.”

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಲಯವು
ಅಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು.”

17 ಆಗ ದೂತನು: “ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

‘ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ತಿರುಗಿ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬುವವು.
ಚೀಯೋನನು್ನ ನಾನು ಸಂತೈಸುವೆನು.
ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವನಾ್ನಗಿ

ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’” ಎಂದನು.

ನಾಲು್ಕಕೊಂಬುಗಳೂ ನಾಲು್ಕ ಕೆಲಸಗಾರರೂ
18 ಆಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ

ಕಂಡೆನು. 19 “ಈ ಕೊಂಬುಗಳೇನು?” ಎಂದು ನಾನು
ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

ಅದಕ್ಕವನು, “ಇವು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೊಂಬುಗಳು (ಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ಜನಾಂಗಗಳು); ಇಸೆ್ರೕಲ್, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರನು್ನ ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ” ಅಂದನು.

20 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 21 “ಯಾವ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

ಅದಕಾ್ಕತನು, “ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಈ ಕೊಂಬುಗಳು
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದವು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ದಯೆ
ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಆ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಬಿಸಾಡಲು
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದು್ದ

ಆಗ ನಾನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಮತು್ತ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2

“ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ನಾನು ಅವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

“ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಷು್ಟ ಉದ್ದಗಲವಿದೆಯೆಂದು ಅಳತೆ
ಮಾಡಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

3 ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು
ಬಂದನು. 4 ಅವನು, “ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಯೌವನಸ್ಥನಿಗೆ
ಜೆರುಸಲೇಮು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಹೇಳು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನೂ್ನ ತಿಳಿಸು:
‘ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣವಾಗುವದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷೊ್ಟಂದು ಜನರೂ ಪಶುಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವವು.’
5 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ನಾನು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ

ಗೋಡೆಯಂತಿರುವೆನು.
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ಮತು್ತ ನಾನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಿಸುವದರಿಂದ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುವೆನು.’”

ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ
6 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ಅವಸರಪಡುತಾ್ತ ಉತ್ತರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ.
ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕಿ್ಕಗೂ

ಚದರಿಸಿರುವುದು ನಿಜ.
7 ಚೀಯೋನಿನ ಜನರಾದ ನೀವು ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಆ ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.”

8 ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ನಿಮಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ
ಅದು ದೇವರ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಂತೆ.

9 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಜನರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.”

ಆಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವದು.

10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ಚೀಯೋನೇ, ಆನಂದಿಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು.

11 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುವರು.

ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗುವರು.
ಮತು್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು.”

ಆಗ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

12 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ
ನಗರವನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಯೆಹೂದವು ಆ ಪವಿತ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಪಾಲು.
13 ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು

ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋಶುವನ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ದೂರು ಹೇಳುವದಕಾ್ಕಗಿ ಸೈತಾನನು ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ ಮತು್ತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ನಗರವನಾ್ನಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆ ನಗರವನು್ನ ಆತನೇ ಕಾಪಾಡಿದನು.
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದುತೆಗೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಂತೆ ಆತನು ಅದನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿದನು.”

3 ಯೆಹೋಶುವನು ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ
ವಸ್ತ್ರವು ಮಲಿನವಾಗಿತು್ತ. 4 ಆಗ ಆ ದೂತನು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಬೇರೆ ದೂತರನು್ನದೆ್ದೕಶಿಸಿ, “ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲಿರುವ ಮೈಲಿಗೆ
ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದೂತನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ನಾನು, “ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶುಚಿಯಾದ
ಪೇಟವನಿ್ನಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ
ಪೇಟವನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದಗಲೇ
ಅವನಿಗೆ ನಿಮರ್ಲವಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟರು. 6 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

7 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸು.
ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಆಲಯದ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗುವೆ.
ಅದರ ಅಂಕಣಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ.

ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
8 ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೇ,

ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಇತರ ಯಾಜಕರೇ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಈ ಗಂಡಸರು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂಬುದಕೆ್ಕ

ನಿದಶರ್ನವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆತರುವೆನು.
ಆತನ ಹೆಸರು ಕೊಂಬೆ.

9 ನೋಡು, ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ
ಕಲ್ಲನಿ್ನಡುವೆನು.

ಆ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಏಳು ಬದಿಗಳಿವೆ.
ನಾನು ಆ ವಿಶೇಷ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೆತು್ತವೆನು.
ನಾನು ಆ ದೇಶದ ಪಾಪವನು್ನ ಒಂದು ದಿವಸದಲಿ್ಲ

ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನೆಂದು ಅದು ತೋರಿಸುವುದು.”
10 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರೊಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಿಸುವರು.

ಅಂಜೂರದ ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಳ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಪರಸ್ಪರ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು.”

ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ, ಎರಡು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳೂ

ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಬಂದು
ನನ್ನನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದನು. ನಾನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎದೆ್ದೕಳುವವನಂತೆ
ಇದೆ್ದನು. 2 ಆಗ ದೂತನು, “ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು

ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.
ಆಗ ನಾನು “ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ

ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಏಳು ದೀಪಗಳಿವೆ. ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಬೋಗುಣಿ ಇದೆ. ಆ ಬೋಗುಣಿಯಿಂದ ಏಳು ನಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರತೀ
ದೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಎಣೆ್ಣಯು ಆ ನಳಿಗೆಯ
ಮೂಲಕ ದೀಪಕೆ್ಕ ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆ ಬೋಗುಣಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದು ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಈ ಮರಗಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ
ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. ” 4 ಆಗ ನಾನು
ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನೊಡನೆ, “ಸಾ್ವಮಿ, ಇವುಗಳ
ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

5 ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?”

ನಾನು, “ಇಲ್ಲ” ಅಂದೆನು.
6 ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರಿಸಿ, “ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದ

ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ‘ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವು ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ
ನಿನಗೆ ದೊರಕುವದು.’ ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7

ಉನ್ನತವಾದ ಶಿಖರವು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಸಮತಟಾ್ಟದ
ನೆಲದಂತಿರುವುದು. ಅವನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅದರ ಅತಿ
ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲನಿ್ನಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ‘ಬಹಳ ಚಂದ, ಬಹಳ
ಚಂದ’ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸುವರು.”

8 ನನಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: 9

“ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ನನ್ನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕುವನು.
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. 10 ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ
ಪಾ್ರರಂಭಕೆ್ಕ ಜನರು ನಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ನೂಲುಗುಂಡು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಆಲಯವನು್ನ ಅಳತೆ
ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು. ಈಗ ಆ ಕಲಿ್ಲನ
ಏಳು ಬದಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತವೆ.”

11 ಆಗ ಜೆಕಯರ್ನಾದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಾನು
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆಲೀವ್ ಮರವನೂ್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಆಲೀವ್ ಮರವನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಇವುಗಳು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. 12 ತಿರಿಗಿ
ನಾನು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಆ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ನಳಿಗೆಯ
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎರಡು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.
ಅದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಎಣೆ್ಣಯು ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಇವುಗಳ
ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

13 ಆಗ ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವು ಏನನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?”

ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, “ಇಲ್ಲ” ಅಂದೆನು.
14 ಆಗ ಅವನು, “ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ

ಸೇವೆಮಾಡಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಅವು
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ” ಅಂದನು.
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ಹಾರುವ ಸುರುಳಿ

ನಾನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಾರುವ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 “ಏನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ದೇವದೂತನು ಕೇಳಿದನು.

“ಒಂದು ಹಾರುವ ಸುರುಳಿ, ಅದು ಮೂವತು್ತ ಅಡಿ ಉದ್ದ,
ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ” ಎಂದು ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

3 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಶಾಪವು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು
ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕದಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅದರ
ಇನೊ್ನಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿಯೂ ಅದನು್ನ ಪಾಲಿಸದೆ
ಸುಳಾ್ಳಡುವವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಕದಿಯುವವರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ
ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಡುವವರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ
ಸುರುಳಿಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ ಆ ಮನೆಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು.
ಮನೆಯ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ, ಮರದ ತೊಲೆಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವದು.’”

ಸಿ್ತ್ರೕ ಮತು್ತ ಬುಟಿ್ಟ
5 ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ

ಹೋದನು. ಆಗ ಅವನು, “ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಏನು ಬರುತಿ್ತದೆ
ಎಂದು ನೋಡು” ಎಂದನು.

6 “ಅದು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿರಬಹುದು?”
ಎಂದು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

ಅದಕ್ಕವನು, “ಅದು ಒಂದು ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟ, ಈ ಬುಟಿ್ಟಯು
ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಪಾಪವನು್ನ ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ”
ಎಂದನು.

7 ಸೀಸದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಆ
ಬುಟಿ್ಟಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅದರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 8 ಆಗ ಆ ದೂತನು, “ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತಾ್ತಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೂತನು ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯ ತಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿ, ಸೀಸದ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ
ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟನು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ
ಕೊಕ್ಕರೆಯಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಎರಡು ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು
ಹಾರುತಾ್ತ ರೆಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 10 ಆಗ ನಾನು
ದೂತನನು್ನ, “ಅವರು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದೆನು.

11 “ಅವರು ಶಿನಾರಿನಲಿ್ಲ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಮನೆ ಕಟು್ಟವದಕಿ್ಕದಾ್ದರೆ.
ಮನೆಕಟಿ್ಟದ ಬಳಿಕ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವರು ಅದರೊಳಗಿಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಾಲು್ಕ ರಥಗಳು

ನಾನು ತಿರುಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿದಾಗ ನಾಲು್ಕ ರಥಗಳು
ನಾಲು್ಕ ಹಿತಾ್ತಳೆಯ ಪವರ್ತಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಓಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. 2 ಮೊದಲನೇ ರಥವನು್ನ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು

ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಎರಡನೇ ರಥವನು್ನ ಕಪು್ಪ ಕುದುರೆಗಳು
ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮೂರನೇ ರಥವನೂ್ನ ಕೆಂಪು
ಮಚೆ್ಚಗಳುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ರಥವನೂ್ನ ಎಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 4

“ಇವು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?” ಎಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ದೂತನೊಡನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.

5 ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಇವು ನಾಲು್ಕ ಗಾಳಿಗಳು.
ಅವು ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಯಿಂದ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದವು.
6 ಕಪು್ಪ ಕುದುರೆಗಳು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುವವು. ಕೆಂಪು
ಕುದುರೆಗಳು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುವವು. ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು
ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ
ಹೋಗುವವು.”

7 ಕೆಂಪು ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ಕುದುರೆಗಳು ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ಜಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆಗ
ದೂತನು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬನಿ್ನ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಡೆದಾಡಿದವು.

8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕರೆದು, “ನೋಡು, ಆ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಮುಗಿಸಿವೆ. ಅವು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿಲ್ಲ.” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಕಿರೀಟ
ಹೊಂದುವನು

9 ಆಗ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪಡಕೊಂಡೆನು. 10 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಹೆಲಾ್ದಯ,
ತೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಯೆದಾಯ ಇವರು ಬಾಬಿಲೋನಿನಿಂದ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. 11 ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ:
(ಯೆಹೋಶುವನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ತಂದೆ
ಯೆಹೋಜಾದಾಕನು.) 12 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
“ಕೊಂಬೆ ಎಂಬ ಒಬಾ್ಬತನು ಇದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಬೆಳೆದು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗುವನು.
ಆತನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.

13 ಆತನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವನು
ಮತು್ತ ಗೌರವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳುವನು.
ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು.

14 ಜನರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರು ಆ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇಡುವರು. ಅದು ಹೆಲಾ್ದಯ, ತೋಬೀಯ,
ಯೆದಾಯ ಮತು್ತ ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಹೇನ್ನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ
ತರುವುದು.”

15 ದೂರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಯೆ ಕರುಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ

ಪಶಿರ್ಯದ ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ನಾಲ್ಕನೇ ವಷರ್ದ ಒಂಭತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನ (ಕಿಸೆ್ಲೕವ್)
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಜೆಕಯರ್ನು ಹೊಂದಿದನು. 2 ಬೇತೇಲಿನ ಜನರು ಸರೆಚರ್, ರೆಗೆಮ್
ಮೆಲೆಕ್ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 3 ಅವರು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಬಳಿಗೂ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳಿದರು: “ಅನೇಕ
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಆಲಯವು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದೆವು. ಪ್ರತೀ ವಷರ್ದ ಐದನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸಕಾ್ಕಗಿ
ಮತು್ತ ರೋದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸಮಯವನು್ನ
ನೇಮಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಾವು ಇದನು್ನ ಹೀಗೆಯೇ
ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೋ?”

4 ಆಗ ನನಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ಸಂದೇಶವು
ದೊರಕಿತು: 5 “ಯಾಜಕರಿಗೂ, ದೇಶದ ಇತರ ಜನರಿಗೂ ಇದನು್ನ
ಹೇಳು, ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ನೀವು ಐದನೇ ಮತು್ತ ಏಳನೇ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡವದರಲಿ್ಲ
ತೋರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಉಪವಾಸವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನನಗಾಗಿಯೋ? ಇಲ್ಲ! 6 ನೀವು ತಿಂದು ಕುಡಿದಾಗ ಅದು ನನಗಾಗಿ
ಇತೊ್ತೕ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇತು್ತ. 7 ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದನು. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಜನಭರಿತವಾದ
ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದಾ್ದಗ ದೇವರು ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಪಶಿ್ಚಮದ ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು
ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

8 ಇದು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ:
9 “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ನೀವು ಯಾವದು ನಾ್ಯಯವೋ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅದನು್ನ

ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಯೆಕರುಣೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.

10 ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಅನಾಥರಿಗೂ ಹಾನಿಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅಪರಿಚಿತರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಡಿ.

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡುಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಲೂಬೇಡಿ!”
11 ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ತಮಗೆ ಕೇಳದಂತೆ
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ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
12 ಅವರು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆದರೂ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ

ಕೋಪಗೊಂಡನು.
13 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದರೂ
ಅವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೂ
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ನಾನು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು.

ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳವರು ಇವರ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವಾಗ
ಆ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶವು ನಾಶವಾಗುವದು.”

ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ
ವಾಗಾ್ದನ

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ: 2 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಚೀಯೋನ್
ಪವರ್ತವನು್ನ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ

ನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗದಿದಾ್ದಗ ನಾನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಷ್ಟರವರೆಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” 3 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ನಂಬಿಗಸ್ತನಗರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಪವರ್ತವು
ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.”

4 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ವೃದ್ಧವೃದೆ್ಧಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಕಾಣಸಿಗುವರು. ಅವರು ಬಹು ದೀಘರ್ ಆಯುಷ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೈಕೋಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 5 ನಗರದ
ತುಂಬಾ ಬಾಲಬಾಲೆಯರು ಆಡುವರು.” 6 ಅಳಿದುಳಿದುವರು
“ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ನಾನೂ ಇದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವೆಂದು ತಿಳಿಯುತೆ್ತೕನೆ.

7 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನೂ
ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 8 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತರುವೆನು.
ಅವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ
ಜನರಾಗಿರುವರು; ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನಾದ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.”

9 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ
ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ! 10 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಜನರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡುವದಕಾ್ಕಗಲಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವದಕಾ್ಕಗಲಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜನರು ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ ಇರುವದಕೆ್ಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ
ತೊಂದರೆಗಳು ತೊರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ
ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ಎದುರುಬೀಳುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ್ದನು. 11

ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಈ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವರು. ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳು ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವವು.
ದೇಶವು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವದು. ಆಕಾಶವು
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವದು. ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. 13 ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಶಾಪ ಇಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಆದರೆ
ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಆ
ಹೆಸರುಗಳು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರಿ.”

14 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ನಾನು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆನು. ಮತು್ತ ಈ
ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು.
15 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದದ ಜನರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. 16 ಆದರೆ ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಆಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ ತೀಮಾರ್ನಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ನಾ್ಯಯವಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ
ಸತ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ತರುವಂಥವುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ಹಾನಿಮಾಡುವುದನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ. ಸುಳು್ಳ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವದರಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆನು. 19 ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾಲ್ಕನೇ,
ಐದನೇ, ಏಳನೇ ಮತು್ತ ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದ
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ದಿವಸಗಳಿವೆ. ಆ ದುಃಖದ
ದಿವಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಸದ ದಿವಸಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ಸತ್ಯವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಬೇಕು.”

20 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರದ ಜನರು

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು.
21 ಬೇರೆಬೇರೆ ನಗರದ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ವಂದಿಸುವರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ‘ನಾವು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಆರಾಧಿಸಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ’ ಅನು್ನವರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು,
‘ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’” ಅನು್ನವನು.
22 ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು, ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲಶಾಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲೂ
ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲೂ ಬರುವರು. 23 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಚನು್ನ
ಹಿಡಿದು, ‘ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಾವೂ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬಹುದೋ?’”
ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ: ಹದಾ್ರಕ್ ದೇಶದ ಮತು್ತ
ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ದಮಸ್ಕ ನಗರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರು ಮಾತ್ರವೇ

ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುವರು. 2 ಈ ಸಂದೇಶವು ಹಮಾತನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ. ಅವನ ಮೊರೆಯು ಹದಾ್ರಕ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಾಗಿ ಇದೆ.
ಈ ಸಂದೇಶವು ತೂರ್ ಚೀದೋನಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇದೆ.
ಆ ಜನರು ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 3

ತೂರ್ ಒಂದು ಕೋಟೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತಾ್ತರೆ. ಬಂಗಾರವಂತೂ
ಮಣಿ್ಣನ ತರಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಆಕೆಯ ನೌಕಾಬಲವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು. ಮತು್ತ ಆ ನಗರವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು.

5 “ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರು.
ಗಾಜದ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು. ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಜನರು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುವರು. ಗಾಜದಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಅರಸನೂ ಉಳಿಯನು. ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ವಾಸಿಸರು. 6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂದು
ತಿಳಿಯರು. ನಾನು ಅಹಂಕಾರದ ಪಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಜನರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಅವರು ನಿಷಿದ್ಧ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ರಕ್ತದಿಂದಿರುವ ಮಾಂಸವನಾ್ನಗಲಿ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ತಿನು್ನವದಿಲ್ಲ. ಪಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದರೆ
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವರು. ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಯೆಬೂಸಿಯರಂತೆ ಅವರು ಯೆಹೊದದ ಇನೊ್ನಂದು
ಸಂತತಿಯವರಾಗುವರು. ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು. 8

ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಅದರೊಳಗಿಂದ ದಾಟಿಹೋಗಲು ನಾನು ಬಿಡೆನು.
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹಾನಿಮಾಡದಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರೆಷು್ಟ ಸಂಕಟ
ಅನುಭವಿಸಿದರೆಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ಅರಸನು
9 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹಷಿರ್ಸು!
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!
ಆತನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ದೀನನಂತೆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ,
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ಹೌದು, ಕತೆ್ತಯ ಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬರುವನು.

10 ಅರಸನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅಶಾ್ವರೂಢರಾದ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆನು;

ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿದೆನು.”
ಆ ಅರಸನು ಸಮಾಧಾನದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ

ತರುವನು.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ ಯುಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ಆತನು ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಳುವನು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು
11 ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಲು

ರಕ್ತವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಲದ ಹೊಂಡದೊಳಗಿಂದ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.

13 ಯೆಹೂದನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ
ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಣದಂತೆ
ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ಗಿ್ರೕಸಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಬಾಣವನು್ನ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲಿ್ಲ ಹಾರಿಸುವನು.

ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನು ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿದಾಗ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದಕೆ್ಕ

ನುಗು್ಗವುದು.
15 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಸೈನಿಕರು ಶತು್ರವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಕವಣೆ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸುವರು.
ಶತು್ರಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲು್ಲವರು.
ಅದು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಂತೆ ಹರಿಯುವದು.
ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೊಯಿದಂತೆ

ಕಾಣುವುದು.
16 ಆ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು,
ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿರುವರು.
ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯುವ ಆಭರಣದಂತಿರುವರು.

17 ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಂದರವೂ ರಮಣೀಯವೂ
ಆಗಿರುವುದು.

ಬೆಳೆಯು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು.
ಆಹಾರ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,
ಎಲಾ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರೂ ಯೌವನಸೆ್ಥಯರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವರು.

ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನಗಳು

ವಸಂತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಳೆಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಮಿಂಚನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು;
ಆಗ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು ಮತು್ತ ದೇವರು ಎಲ್ಲರ

ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
2 ಜನರು ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ

ಬೊಂಬೆಗಳನೊ್ನೕ ಮಂತ್ರಜಾಲವನೊ್ನೕ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಆದರೆ
ಅವೆಲಾ್ಲ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಆ ಜನರು ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡುವರು
ಮತು್ತ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಸುಳು್ಳಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗುತಾ್ತ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡುವ ಕುರಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಲು ಕುರುಬರೇ ಇಲ್ಲ.

3 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನಾನು ಕುರುಬರ ಮೇಲೆ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಿಸಿರುವೆನು. ಆ ನಾಯಕರನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಜವಾಬಾ್ದರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.” ಯೆಹೂದದ ಜನರು
ದೇವರ ಮಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆ ಸಿಪಾಯಿಯು ತನ್ನ ಯುದ್ಧದ
ಕುದುರೆಯನು್ನ ಪರಾಂಬರಿತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಪರಾಂಬರಿಸುತಾ್ತನೆ.

4 “ಮೂಲೇ ಕಲು್ಲ, ಗುಡಾರದ ಗೂಟ, ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ ಮತು್ತ
ಮುನು್ನಗು್ಗವ ಸೈನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆಹೂದಿಂದ ಬರುವದು. 5

ಇವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಜಯಿಸುವರು. ಸೈನಿಕರು ರಸೆ್ತಯ ಧೂಳಿನ

ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಡೆದು ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವದರಿಂದ
ಅವರು ಅಶಾ್ವರೂಢನಾಗಿರುವ ಶತು್ರಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸದೆಬಡಿಯುವರು.
6 ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ನಾನು ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು. ಯೋಸೇಫನ
ವಂಶದವರಿಗೆ ಜಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸುವೆನು. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅವರನು್ನ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ
ಇರುವುದು. ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನಾನೇ
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು. 7 ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದ ಸೈನಿಕರು
ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಸಂತಸದಿಂದಿರುವರು.
ಮಕ್ಕಳೂ ಆನಂದದಿಂದ ನಲಿದಾಡುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವರು.

8 “ನಾನು ಸಿಳು್ಳ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಜನರು ಕಿಕಿ್ಕರಿದು
ತುಂಬಿಹೋಗುವರು. 9 ಹೌದು, ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಹುದೂರದ
ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡುವರು. ಅವರೂ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳೂ ಉಳಿಯುವರು ಮತು್ತ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವರು. 10

ನಾನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟನಿಂದ ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಯರದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತರುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಾಲದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಲೆಬನೋನ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.” 11 ಇದು ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಂದಂತೆ
ಇರುವದು. ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಬಡಿದು ಅದು
ಇಬಾ್ಭಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ಸಂಕಟದ ಸಮುದ್ರದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದಾಟಿಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಹೊಳೆಗಳನು್ನ
ಬತಿ್ತಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ಅಶೂ್ಯಯರ್ದ ಜಂಬವನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಬಲವನೂ್ನ ಮುರಿಯುವನು. 12 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. ಅವರು ಆತನ ನಾಮದ
ಘನತೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸುವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು

ಲೆಬನೋನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆ.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಒಳಬಂದು ನಿನ್ನ ದೇವದಾರು

ಮರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕುವದು.
2 ದೇವದಾರು ಮರಗಳು ಬೀಳುವಾಗ ಓಕ್ ಮರಗಳು

ರೋದಿಸುವವು.
ಆ ಬಲವಾದ ಮರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು.

ಅಡವಿಯು ಕಡಿದುಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ಬಾಷಾನಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವೃಕ್ಷಗಳು ದುಃಖಿಸುವವು.

3 ರೋದಿಸುವ ಕುರುಬರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತಾ್ತರೆ.

ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಯೋದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದರುಗಳೆಲಾ್ಲ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ.
4 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

“ಕೊಲು್ಲವದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಾಮರಿಸು. 5

ಅವರ ನಾಯಕರುಗಳು ವತರ್ಕರಂತೆಯೂ ಧಣಿಗಳಂತೆಯೂ
ಇರುವರು. ಧಣಿಗಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವತರ್ಕರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮಾರಿ, ‘ನಾನೀಗ ಧನಿಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಅನು್ನವರು. ಕುರುಬರು
ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
“ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಅರಸನಿಂದಲೂ
ನೆರೆಯವರಿಂದಲೂ ಹಾಳುಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ.”

7 ಕೊಲು್ಲವದಕಾ್ಕಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ಪರಾಮರಿಸಿದೆನು. ನನಗೆ ಎರಡು ಕೋಲುಗಳು ದೊರೆತವು. ಒಂದು
ಕೋಲನು್ನ ದಯೆ ಎಂದೂ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಒಗ್ಗಟು್ಟ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆದೆನು. ಆ ಬಳಿಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಾಮರಿಸ
ತೊಡಗಿದೆನು. 8 ಒಂದೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಕುರುಬರನು್ನ ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಕುರಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು. ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆ
ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. 9 ಆಗ ನಾನು, “ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅಂದೆನು.
ಸಾಯಲು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ಸಾಯಲುಬಿಟೆ್ಟನು. ನಾಶವಾಗಲು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವುಗಳನು್ನ ನಾಶವಾಗಲು ಬಿಟೆ್ಟನು. ಅಳಿಯದೆ
ಉಳಿದವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು. 10 ಆಗ ನಾನು
ದಯೆ ಹೆಸರಿನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡುಮಾಡಿದೆನು.
ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಮುರಿಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. 11 ಹೀಗೆ ಆ
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ದಿವಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ
ಬಡ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತು್ತ.

12 ಆಗ ನಾನು ಹೀಗೆಂದೆನು, “ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿರಿ, ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ.” ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ
ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ಅವರು
ನೆನಸುತಾ್ತರೆ. ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಲಯದ ಖಜಾನೆಗೆ ಸುರಿ.”
ನಾನು ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲಯದ
ಖಜಾನೆಗೆ ಸುರಿದೆನು. 14 ಆಮೇಲೆ ನಾನು “ಒಗ್ಗಟು್ಟ” ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಕೋಲನು್ನ ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮುರಿದೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಗ್ಗಟು್ಟ ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು
ತೋರಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಒಬ್ಬ ಮೂಖರ್
ಕುರುಬನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
16 ನಾನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಕ
ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ಈ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾಶಮಾಗುತಿ್ತರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪರಾಮರಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಗುಣಮಾಡಲು
ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯದೆ ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ಆಹಾರ ಕೊಡಲು ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಷಿ್ಟಕರವಾದ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ತಿಂದುಹಾಕಲಾಗುವದು. ಅದರ
ಗೊರಸುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯುವದು.”

17 ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಾರದ ಕುರುಬನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟ.

ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿರಿ!
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿರಿ, ಮತು್ತ

ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿರಿ.
ಆಗ ಅವನ ಬಲಗೈ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವದು,
ಬಲಗಣು್ಣ ದೃಷಿ್ಟಹೀನವಾಗುವದು.

ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೇಶಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದಶರ್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನ ದುಃಖದ ಸಂದೇಶ.
ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿರುತಾ್ತನೆ. ಮಾನವನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆ

ಬಳಿಕ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಒಂದು ವಿಷದ
ಲೋಟವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವವು. ಆಗ ಇಡೀ ಯೆಹೂದವು ಉರುಲಿನೊಳಗೆ ಬೀಳುವದು.
3 ಆದರೆ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಒಂದು ಭಾರವಾದ ಬಂಡೆ
ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ಯತಿ್ನಸುವವನು
ಗಾಯಗೊಳು್ಳವನು. ಆದರೂ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವರು. 4 ಆದರೆ ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಅದರ ಸವಾರನು ಭಯಗೊಳು್ಳವನು. ಶತು್ರವಿನ
ಎಲಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಕುರುಡು ಮಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ನಾನು
ಕಣು್ಣ ತೆರೆದು ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು. 5

ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಧಾನರು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವರು.
‘ಸೇವಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನೇ ನಮಗೆ
ಬಲವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಕುಲ ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ನಾನು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ಹುಲು್ಲ ಸುಡುವ
ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು. ತಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರು ಮತೆ್ತ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ವಾಸಿಸುವರು.”

7 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಜನರನು್ನ ಮೊದಲು ರಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವರೂ
ಇತರರೂ ತಾವು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವದಿಲ್ಲ. 8 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ. ಬಲಹೀನ
ಮನುಷ್ಯನೂ ದಾವೀದನಂತೆ ಶೂರನಾಗುವನು. ದಾವೀದನ
ಸಂತತಿಯ ಜನರು ದೇವರುಗಳಂತಿದು್ದ ದೇವರ ಸ್ವಂತ ದೂತರಂತೆ
ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸುವರು.

9 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಾನು ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 10 ನಾನು ದಾವೀದನ
ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರನೂ್ನ
ದಯೆಕರುಣೆಗಳ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು. ಅವರು ತಾವು
ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿದ ನನ್ನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು; ತುಂಬಾ
ದುಃಖಿಸುವರು. ತಮಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕಳಕೊಂಡವರಂತೆ

ರೋಧಿಸುವರು. 11 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅತೀವ ಗೋಳಾಟದ ಮತು್ತ
ದುಃಖದ ಕಾಲ ಬರುವದು. ಅದು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹದದ್
ರಿಮೊ್ಮೕನನು ಸತಾ್ತಗ ಜನರು ಗೋಳಾಡಿದ ಸಮಯದಂತೆ
ಇರುವದು. 12 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ರೋಧಿಸುವದು.
ದಾವೀದನ ಕುಲದವರೂ ಗೋಳಾಡುವರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ
ಗೋಳಾಡುವರು. ನಾತಾನಿನ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಗೋಳಾಡುವರು;
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋಳಾಡುವರು. 13 ಲೇವಿಯ ಸಂತಾನದ
ಜನರೂ ಗೋಳಾಡುವರು; ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋಳಾಡುವರು.
ಶಿಮಿ್ಮಯ ಸಂತಾನದವರೂ ಗೋಳಾಡುವರು; ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗೋಳಾಡುವರು. 14 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇತರ
ಎಲಾ್ಲ ಕುಲದವರೂ ದುಃಖಿಸುವರು. ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ
ಗೋಳಾಡುವರು.”

ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಜನರಿಗೂ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಒಂದು
ಹೊಸ ಬುಗೆ್ಗಯ ನೀರು ಚಿಮು್ಮವದು. ಆ ಬುಗೆ್ಗಯು

ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಮಾಡುವದಕಾ್ಕಗಿ ಇರುವದು.

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ
2 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಆ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. ಜನರು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತಾರರು. ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ನಾನು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 3 ಯಾವನಾದರೂ
ಪ್ರವಾದಿಸುವದನು್ನ ಮಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುವನು. ‘ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವನ
ಸ್ವಂತ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವರು. ಅವನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ
ತಾಯಿಗಳು ಅವನು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ
ದಶರ್ನ, ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು. ತಾವು
ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರಿಸುವ ಗಡುಸಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರವಾದನೆಗಳೆಂದು
ಹೇಳುವ ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. 5

ಅವನು, ‘ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ. ನಾನು
ಬಾಲ್ಯಪಾ್ರಯದಿಂದಲೇ ರೈತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 6

ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರು, ‘ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಗಾಯಗಳೇನು?’
ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು, ‘ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏಟು
ಬಿತು್ತ’ ಎಂದು ಅನು್ನವನು.”

7 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ಖಡ್ಗವೇ,
ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ. ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ ಹೊಡೆ. ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ.
ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು. ಮತು್ತ ನಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕವುಗಳನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 8 ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಪಾಲಷು್ಟ ಜನರು
ಗಾಯಗೊಂಡು ಸಾಯುವರು. ಒಂದು ಪಾಲಷು್ಟ ಜನರು ಬದುಕಿ
ಉಳಿಯುವರು. 9 ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಉಳಿದವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಟ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅದು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಿರುವುದು. ಒಬ್ಬನು ಬಂಗಾರವನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ಅವರು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವರು ಮತು್ತ ನಾನು
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ನಾನು, ‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು. ಅದಕ್ಕವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ದೇವರು’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು.”

ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ

ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು
ಸುಲಿದುಕೊಂಡ ಐಶ್ವಯರ್ವು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ಮಾಡಲಾಗುವದು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿಸುವೆನು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವರು. ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ
ಸಂಭೋಗಿಸುವರು. ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಜನರು
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಉಳಿದವರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಅದು ಭಯಂಕರವಾದ
ಕಾದಾಟವಾಗಿರುವದು. 4 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಇಬಾ್ಭಗವಾಗುವದು. ಅದರ ಒಂದು
ಭಾಗವು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವದು, ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವು ದಕ್ಷಿಣದ
ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವದು. 5 ಆ ಬೆಟ್ಟವು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ
ನೀನು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆದ ಭೂಕಂಪದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಗೆ
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ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದಿ್ದಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಓಡುವೆ. ಆಗ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಬರುವನು.

6 ಅದು ಒಂದು ಮಹಾ ವಿಶೇಷ ದಿವಸವಾಗಿರುವದು. ಆ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಚಳಿಯಾಗಲಿ ಹಿಮವಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತು್ತ. ರಾತಿ್ರ
ಬರಬೇಕಾದ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಹಗಲು ಇನೂ್ನ ಇರುವದು. 8 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು.
ಆ ನದಿಯು ಇಬಾ್ಭಗವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹರಿಯುವದು.
ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹರಿದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಸೇರುವದು. ಈ ನದಿಯು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಬೇಸಿಗೆ, ಹಿಮಕಾಲವೆನ್ನದೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವದು. 9 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಅರಸನಾಗುವನು.
ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನ ಹೆಸರು ಒಂದೇ. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜಾಗವು ನಿಜರ್ನವಾಗಿದು್ದ
ಅರಾಬಾ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು. ದೇಶವು ಗೆಬದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ನೆಗೆವ್ನಲಿ್ಲರುವ ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ತನಕ ಮರುಭೂಮಿಯಂತಿರುವದು.
ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ದಾ್ವರದಿಂದ ಮೂಲೇ ದಾ್ವರ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ
ದಾ್ವರದ ತನಕ ಮತು್ತ ಹನನೇಲ್ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಸನ
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೊಟಿ್ಟಯ ತನಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವದು. 11 ಜನರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಹೋಗುವರು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶತು್ರವೂ
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೆರುಸಲೇಮ್
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದು.

12 ಆದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ
ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ
ರೋಗವನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು. ಅವರು ಜೀವಂತರಾಗಿರುವಾಗಲೇ
ಅವರ ಚಮರ್ವು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವದು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಅವು
ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಳೆತುಹೋಗುವವು. ಅವರ ಬಾಯೊಳಗೆ ಅವರ
ನಾಲಿಗೆಗಳು ಕೊಳೆತುಹೋಗುವವು. 13 ಆ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಾ್ಯಧಿಯು ಶತು್ರಗಳ ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲರುವದು. ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೆಲಾ್ಲ ಈ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ
ಸಂಕಟಪಡುವವು.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಡುವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಆ ನೆರೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ
ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಯೆಹೂದವೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ
ಕಾದಾಡುವದು. ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸುತ್ತಲೂ ಶೇಖರಿಸಿಟಿ್ಟರುವಾಗಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಆಗ
ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳ ರಾಶಿ
ಇರುವದು. 16 ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಾಯದೆ ಉಳಿಯುವರು. ಅವರೆಲ್ಲರು
ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅರಸನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವರು. ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲು ಬರುವರು. 17 ರಾಜನೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಭೂಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯಾವ
ಜನರಾದರೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಮಳೆಗೆರೆಯುವದು ನಿಂತುಹೋಗುವದು. 18 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ
ಯಾವ ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು
ಬಾರದೆ ಹೋದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತಂದ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಅವರಿಗೂ ಬರಮಾಡುವನು. 19 ಇದು ಕೇವಲ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ
ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿರದೆ ಯಾವ ದೇಶವು ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ದೇಶದ ಜನರೂ ಅದೇ ರೋಗಕೆ್ಕ
ತುತಾ್ತಗುವರು.

20 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೇರಿದಾ್ದಗಿರುವದು. ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಜೀನಿನ ಮೇಲೂ
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಮೀಸಲಾಗಿರುವದು ಎಂದು
ಬರೆಯಲ್ಪಡುವದು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಎಲಾ್ಲ ಮಡಕೆಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಬೋಗುಣಿಗಳಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. 21 ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೊದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತೆ್ರಯ
ಮೇಲೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸಲು ಬರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವರು.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಯಾವ ವತರ್ಕನೂ ವಾ್ಯಪಾರ ನಡೆಸುವದಿಲ್ಲ.
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ಮಲಾಕಿ

ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು
ಮಲಾಕಿಯ ಮೂಲಕ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ.

ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ
2 ಯೆಹೋವನು, “ನಾನು ನಿಮ್ನನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು, “ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವದಕೆ್ಕ ಗುರುತು ಏನು?” ಎಂದು

ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅದಕು್ಕತ್ತರವಾಗಿ, “ಏಸಾವನು ಯಾಕೊಬನ

ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೋ? ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
3 ಏಸಾವನನು್ನ ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಸಾವನಿರುವ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಾನು ಹಾಳುಮಾಡಿದೆನು. ಈಗ
ಕಾಡುನಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಎದೋಮ್ಯರು ಒಂದುವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಯಾರು: “ನಾವು
ನಾಶವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು.”

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಅವರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಾಶಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಜನರು, “ಎದೋಮ್ ದುಷ್ಟ ಪಾ್ರಂತ್ಯವಾಗಿದೆ,
ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಅನು್ನವರು.

5 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದವರಾದ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ, “ಯೆಹೋವನು
ಮಹಾದೇವರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ
ತೋರಿಸುವನು.”

ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ
6 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಮಕ್ಕಳು

ಹೆತ್ತವರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು. ಸೇವಕರು ಯಜಮಾನನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಯಾಕೆ ಗೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ನನ್ನನಾ್ಯಕೆ ಗೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ? ಯಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ.”

ಆದರೆ ನೀವು, “ನಾವು ನಿನಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೌರವ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

7 “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ನೀವು ಅಶುದ್ಧ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

“ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಯಿತು?” ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು
ಗೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ. 8 ನೀವು ಕುರುಡು ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ತರುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ಕುಂಟು, ರೋಗಪೀಡಿತ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ತರುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ನೀವು ಅಂಥಾ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅವನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನೋ? ಇಲ್ಲ, ಅಂಥಾ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅವನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ” ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

9 “ಯಾಜಕರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪ ದೋಷಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಯಾಜಕರು ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಚು್ಚವರು. ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚು್ಚವದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 “ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ;
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ಧೂಪವನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ನಾಮ
ಮಹತ್ತರವಾದದು್ದ, ವಿಶೇಷವಾದದು್ದ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 “ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧವಾದದೆ್ದಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ನೀವು ಆ
ಮೇಜಿನಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಆಹಾರವನು್ನ ಮೂಸಿನೋಡಿ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಅದು ಚೆನಾ್ನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಆ
ಮೇಲೆ, ನೀವು ರೋಗಪೀಡಿತವಾದ ಕುಂಟಾದ ಮತು್ತ ಕಳುವು
ಮಾಡಿದ ಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅಂಥಾ
ಪಶುಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಗಂಡು ಪಶುಗಳು
ಇದಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವರು ನನಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು
ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಅಂಥಾ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ
ನನಗೆ ರೋಗಿಯಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ದುದೆರ್ಶೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿರುವದು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅರಸನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಭೂಲೋಕದ ಸವರ್ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವರು.” ಇವು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು.

ಯಾಜಕರ ನಿಯಮಗಳು

“ಯಾಜಕರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಗಮನ ಕೊಡಿರಿ. ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸದೆ

ಹೋದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಾ್ರಪಿ್ತಯಾಗುವವು. ನೀವು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಪವಾಗುವದು. ಕೆಟ್ಟ
ವಿಷಯಗಳು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ.” ಇದನು್ನ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

3 “ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಹಬ್ಬದ
ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.
ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ಮಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡುವಿರಿ. 4 ಆಗ ನೀವು ನಾನು ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಅರಿಯುವಿರಿ.
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.” ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅಂದಿದಾ್ದನೆ.

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಾನು
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದೆನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಜೀವ ಮತು್ತ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಲೇವಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದನು.
6 ಲೇವಿಯು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸದೆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅವನು ಪ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿದು್ದ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಲೇವಿಯು ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ
ಮಂದಿ ಕೆಟ್ಟದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವರನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ
ಪಾರುಮಾಡಿದನು. 7 ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಜನರು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾಜಕನು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು.

8 “ಆದರೆ ಯಾಜಕರೇ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಪು್ಪ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಲು ನೀವು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಲೇವಿಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.” ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 “ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ನೀವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವಾಗ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರಂತೆಯೂ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸದಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು.”

ಮಲಾಕಿ 1:2 646 ಮಲಾಕಿ 2:9



3

4

ಯೆಹೂದವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತವಾಗಿಲ್ಲ
10 ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು. ಆ ದೇವರೇ

ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಯಾಕೆ ಮೋಸಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ? ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡುವವರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಯೆಹೂದದ
ಜನರು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಜನರು ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದದ ಜನರು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತಾ್ತರೆ. 12 ಅಂಥಾ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ
ವಂಶದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಏನೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅತು್ತ ಗೋಳಾಡಿ ಯೆಹೋವನ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತೋಯಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನು ಮೆಚು್ಚವವನಲ್ಲ.

14 “ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ನೀವು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿರುತಾ್ತನೆ. ನೀವು
ಆಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ. ಆಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದಳು.
ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಮಾತುಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು. ಆದರೆ
ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥರಾದಿರಿ. 15 ದೇವರ
ಇಚೆ್ಫಗನುಸಾರವಾಗಿ ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು ದೇಹದಲಿ್ಲಯೂ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಬೇಡಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದಿಂದಲೂ ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

16 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಪೕದನೆಯನು್ನ ನಾನು ಹಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಮತು್ತ
ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಾನು ಹಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತಿ್ಮೕಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.”

ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲ
17 ನೀವು ತಪಾ್ಪದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಂಥಾ

ದುಬೋರ್ಧನೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಂಥಾ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಲ್ಲದೆ
ಪಾಪಮಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ನೀವು ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ.

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ: “ನನ್ನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ನಾನು ಮುಂದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಧಣಿಯು ತನ್ನ

ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಕನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

2 “ಆ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ಯಾರೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.
ಯಾರೂ ಆತನು ಬರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲರು. ಆತನು
ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿರುವನು. ಆತನು ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ
ಸಾಬೂನಿನಂತೆ ಕೊಳೆಯನು್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶುದ್ಧಮಾಡುವನು. 3

ಆತನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವನು. ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಶುದ್ಧ ಬೆಳಿ್ಳ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವನು. ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುವರು; ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು. 4

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದದಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲದ್ದಂತೆಯೇ
ಈಗಲೂ ಆಗುವದು. ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇ ಈಗಲೂ
ಆಗುವದು. 5 ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ದುಷ್ಟ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಜನರ
ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರೊಡನೆ ದೂರು ಹೇಳುವ
ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವೆನು. ಕೆಲವರು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುವರು;
ಕೆಲವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವರು; ಕೆಲವರು ಸುಳು್ಳ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವರು; ಕೆಲವರು ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಲಿಯನು್ನ

ಕೊಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡುವರು. ಜನರು ವಿಧವೆಯರಿಗೂ
ಅನಾಥರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದು
6 “ನಾನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು. ನಾನು ಬದಲಾಗದ

ದೇವರು. ನೀವು ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು.
ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವೆನು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

“ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು?” ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ?

8 ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಮನುಷ್ಯನು
ದೇವರಿಂದ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆದರೆ ನೀವು ನನಿ್ನಂದ
ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

“ನಿನಿ್ನಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಾ?
“ನಿಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗವನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಿತು್ತ.

ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 9 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜನಾಂಗವೇ
ನನಿ್ನಂದ ಕದು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುದೆರ್ಶೆ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲಿದೆ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ನೀವು
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವಸು್ತಗಳ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು
ಅಂಶವನು್ನ ನನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಆಲಯದ
ಬಂಡಾರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಆಹಾರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತನಿ್ನರಿ. ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.
ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವು
ಸುರಿಯುವವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದು. 11 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಹುಳಗಳಿಂದ
ನಾಶವಾಗದಂತೆ ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳೆಲಾ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಫಲಿಸುವವು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

12 “ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆಗ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ದೇಶವಾಗಿರುವುದು.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾಲ
13 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಹೇಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದಿರಿ.”
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು “ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
14 ನೀವು, “ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದೆವು.
ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ಲಾಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಜನರು ರೋದಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು
ರೋದಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
15 ಗವಿರ್ಷ್ಟರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ.
ದುಷ್ಟಜನರು ಸಫಲತೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ದೇವರ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.

16 ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಆಲೈಸಿದನು. ಆತನ ಮುಂದೆ
ದೇವಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದವು.

17 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, “ಅವರು ನನ್ನ ಜನರು.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ತನಗೆ
ವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. 18 ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಿರಿ. ಆಗ
ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಿಗೂ
ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.

“ಆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು
ಕುಲುಮೆಯಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವದು. ಅಹಂಕಾರಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು. ದುಷ್ಟಜನರೆಲಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಸುಡುವರು.
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ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪೊದೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡುವಂತೆ
ಸುಡುವರು. ಆದರೆ ಕೊಂಬೆ ಅಥವಾ ಬೇರು ಯಾವದೂ
ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ.” ಇದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

2 “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂಯರ್ನ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ
ಶುಭವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು. ಸೂಯರ್ನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಅದು
ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದುವದು. ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ
ಕರುಗಳಂತೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೂ
ಇರುವಿರಿ. 3 ಆಗ ನೀವು ದುಷ್ಟಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೂದಿಯಂತಿರುವರು.
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು.” ಇದು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4 “ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು
ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಾನು ಆ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗಾಗಿ
ಇರುವದು.”

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, “ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಎಲೀಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಪಾ್ರಪಿ್ತಯಾಗುವ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಹಾ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವನು. 6 ತಂದೆತಾಯಿಗಳು
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೂ ನಿಕಟ
ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡುವನು. ಇದು
ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.”
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1

2

ಮತಾ್ತಯ

ಯೇಸುವಿನ ವಂಶಾವಳಿ
(ಲೂಕ 3:23-38)

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿಯಿದು. ಆತನು ದಾವೀದನ
ವಂಶದವನು. ದಾವೀದನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವನು.
2 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸಾಕನ ತಂದೆ.

ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
ಯಾಕೋಬನು ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ ತಂದೆ.
3 ಯೆಹೂದನು ಪೆರೆಚನ ಮತು್ತ ಜೆರಹನ ತಂದೆ. (ಅವರ ತಾಯಿ
ತಾಮರಳು.)
ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನ ತಂದೆ.
ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅರಾಮನ ತಂದೆ.
4 ಅರಾಮನು ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನ ತಂದೆ.
ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನು ನಹಶೋನನ ತಂದೆ.
ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ತಂದೆ.
5 ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನ ತಂದೆ. (ಬೋವಜನ ತಾಯಿ
ರಹಾಬಳು.)
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನ ತಂದೆ. (ಓಬೇದನ ತಾಯಿ ರೂತಳು.)
ಓಬೇದನು ಇಷಯನ ತಂದೆ.
6 ಇಷಯನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ತಂದೆ.
ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನ ತಂದೆ. (ಸೊಲೊಮೋನನ ತಾಯಿ
ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು.)
7 ಸೊಲೊಮೋನನು ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ತಂದೆ.
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ ತಂದೆ.
ಅಬೀಯನು ಆಸನ ತಂದೆ.
8 ಆಸನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆಹೋರಾಮನ ತಂದೆ.
ಯೆಹೋರಾಮನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ತಂದೆ.
9 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಯೋತಾಮನ ತಂದೆ.
ಯೋತಾಮನು ಆಹಾಜನ ತಂದೆ.
ಆಹಾಜನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತಂದೆ.
10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮನಸೆ್ಸಯ ತಂದೆ.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಆಮೋನನ ತಂದೆ.
ಆಮೋನನು ಯೋಷೀಯನ ತಂದೆ.
11 ಯೋಷೀಯನು ಯೆಕೊನ್ಯ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ
ತಂದೆ. (ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ
ಗುಲಾಮಗಿರಿಗಾಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದದು್ದ.)
12 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ನಂತರದ
ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತೆ್ರ:
ಯೆಕೊನ್ಯನು ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ತಂದೆ.
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ತಂದೆ.
13 ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ಅಬಿಹೂದನ ತಂದೆ.
ಅಬಿಹೂದನು ಎಲ್ಯಕೀಮನ ತಂದೆ.
ಎಲ್ಯಕೀಮನು ಅಜೋರನ ತಂದೆ.
14 ಅಜೋರನು ಸದೋಕನ ತಂದೆ.
ಸದೋಕನು ಅಖೀಮನ ತಂದೆ.
ಅಖೀಮನು ಎಲಿಹೂದನ ತಂದೆ.
15 ಎಲಿಹೂದನು ಎಲಿಯಾಜರನ ತಂದೆ.
ಎಲಿಯಾಜರನು ಮತಾ್ತನನ ತಂದೆ.
ಮತಾ್ತನನು ಯಾಕೋಬನ ತಂದೆ.
16 ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನ ತಂದೆ.
ಯೋಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡ.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ.
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ನೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
17 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದಿಡಿದು ದಾವೀದನವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ

ತಲೆಮಾರುಗಳು. ದಾವೀದನಿಂದಿಡಿದು ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯೊಯ್ದ
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು. ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟು್ಟವವರೆಗೆ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನ
(ಲೂಕ 2:1-7)

18 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ಈ
ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು: ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಸೇಫನಿಗೂ
ಮರಿಯಳಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ
ತಾನು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಮರಿಯಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಮರಿಯಳು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 19

ಮರಿಯಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದ ಯೋಸೇಫನು
ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ
ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಗುಟಾ್ಟಗಿ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವನು್ನ ರದು್ದಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

20 ಯೋಸೇಫನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ
ದೂತನು, “ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನೇ, ಮರಿಯಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಆಕೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 21 ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ.
ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಡು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಇದೆಲಾ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 23 ಅದೇನೆಂದರೆ: “ಕನಿ್ನಕೆಯೊಬ್ಬಳು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತಾ್ತಳೆ. ಆತನಿಗೆ
ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಇಡುವರು.” (ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್
ಎಂದರೆ “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ” ಎಂದಥರ್.)

24 ಯೋಸೇಫನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮರಿಯಳನು್ನ ಪತಿ್ನಯನಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವ
ತನಕ ಯೋಸೇಫನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ
ಇದ್ದನು. ಯೋಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಯೇಸು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಆಗಮನ

ಹೆರೋದನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಜುದೇಯದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ, ಪೂವರ್ದೇಶದ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ

ಬಂದರು. 2 ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನು
ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದನಲ್ಲವೇ? ಆತನೆಲಿ್ಲ? ಆತನು ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ಸೂಚಿಸುವ
ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ಬಂದೆವು” ಅಂದರು.

3 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಈ ಹೊಸ ರಾಜನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ
ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 4 ಕೂಡಲೇ, ಹೆರೋದನು ಎಲಾ್ಲ
ಮಹಾಯಾಜಕರನೂ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ,
“ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5

ಅವರು, “ಜುದೇಯದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ:

6 ‘ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುವವರಲಿ್ಲ ನೀನು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವೆ.

ಹೌದು, ಅಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವನು.
ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆತನೇ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು’” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಮೀಕ 5:2

7 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಪೂವರ್ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನು್ನ
ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 8 ಹೆರೋದನು ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ,
“ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆನಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗು ಎಲಿ್ಲದೆ

ಮತಾ್ತಯ 1:2 649 ಮತಾ್ತಯ 2:8
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ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಗ
ನಾನೂ ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರಸನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ,
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉದಯಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಂಡರು. ಅವರು
ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಚಲಿಸುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 10

ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
11 ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮಗುವನು್ನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳ

ಬಳಿ ಕಂಡು, ಅದಕೆ್ಕ ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು
ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ, ಧೂಪ ಮತು್ತ
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು. 12 ಆದರೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಕೂಡದು”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೊಂದು ಮಾಗರ್ದ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪಲಾಯನ
13 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು

ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ತಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಓಡಿಹೋಗು.
ಹೆರೋದನು ಮಗುವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವನು. ಅವನು
ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ. ‘ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೇ, ಯೋಸೇಫನು ಎದು್ದ ಮಗು ಮತು್ತ ಅದರ
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ರಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 15 ಹೆರೋದನು ಸಾಯುವ ತನಕ
ಯೋಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. “ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆ” ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು
ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಇದರಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ
16 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತನಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿದರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಾಗ

ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟದ
ಸಮಯವನು್ನ ಹೆರೋದನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ
ಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಎರಡು ವಷರ್ದ ಮತು್ತ ಅವರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 17 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ ಈ
ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು:

18 “ರಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು ಬಹು ಗೋಳಾಟದ ಮತು್ತ ದುಃಖದ ಬೊಬೆ್ಬಯಾಗಿತು್ತ.

ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಳುವಳು;
ಅವರು ಸತು್ತಹೋದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲಳು.”

ಯೆರೆಮೀಯ 31:15

ಯೋಸೇಫ ಮರಿಯಳ ಮರುಪ್ರಯಾಣ
19 ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ

ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೋಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಇರುವಾಗಲೇ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 20 ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ,
“ಎದೆ್ದೕಳು! ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ತಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಮಗುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದವರು
ಸತು್ತಹೋದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಮಗುವನು್ನ ಮತು್ತ ಮಗುವಿನ
ತಾಯಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆದರೆ
ಹೆರೋದನು ಸತ್ತನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಖೆರ್ಲಾಯನು
ಜುದೇಯದ ರಾಜನಾಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲು
ಭಯಪಟ್ಟನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತೆ ಅವನು ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 23 ನಜರೇತ್
ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು. “ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ನಜರೇತಿನವನು’ ಎಂದು
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದು್ದ
ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಉಪದೇಶ
(ಮಾಕರ್ 1:1-8; ಲೂಕ 3:1-9, 15-17; ಯೋಹಾನ 1:19-28)

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಜುದೇಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು
ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಅವನು ಬೋಧಿಸಿದನು.

3 “‘ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆಮಾಡಿರಿ’
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ”

ಯೆಶಾಯ 40:3
ಎಂದು ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯ
ಹೇಳಿದ್ದನು.

4 ಯೋಹಾನನ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ತೊಗಲಿನ ನಡುಪಟಿ್ಟ ಇತು್ತ.
ಅವನು ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ ಕಾಡುಜೇನನು್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು.
5 ಜನರು ಯೋಹಾನನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಜನರು ತಾವು
ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಅನೇಕ ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರು ಯೋಹಾನನಿಂದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಯೋಹಾನನು ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರು ಸಪರ್ಗಳು! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಯಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಕ್ಕ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ. 9

‘ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ನೀವು ಜಂಬಪಡುವುದೇಕೆ?
ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲರುವ ಬಂಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಬಲ್ಲನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕಲು ಕೊಡಲಿ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಬಿಡದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.

11 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಗುರುತಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವೆನು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನು. ಆತನ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುವನು. 12 ಆತನು ಕಾಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು
ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಕಾಳನು್ನ ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಳುಗಳನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ನಂದಿಸಲಾಗದ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಹಾಕುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
(ಮಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21-22)

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಬಂದನು.
14 ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು, “ನಾನೇ ನಿನಿ್ನಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನಿ್ನಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ತಡೆಯಲೆತಿ್ನಸಿದನು.

15 ಯೇಸು, “ಸದ್ಯಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊ. ನಾವು ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ
ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

16 ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. ದೇವರಾತ್ಮನು
ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಯೇಸು ಕಂಡನು. 17 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು
ಹೊರಟು, “ಈತನೇ (ಯೇಸು) ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು. ಈತನನು್ನ
ನಾನು ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಯೇಸುವಿಗಾದ ಶೋಧನೆ
(ಮಾಕರ್ 1:12-13; ಲೂಕ 4:1-13)

ಆಗ ದೇವರಾತ್ಮನು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡಲು
ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 2 ಯೇಸು ನಲವತು್ತ
ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ

ಬಹಳ ಹಸಿವಾಯಿತು. 3 ಆಗ ಆತನನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಸೈತಾನನು
ಬಂದು, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಾಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಅಂದನು.

4 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“‘ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವುದು ಕೇವಲ ರೊಟಿ್ಟಯಿಂದಲ್ಲ,
ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವು ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಮಾತನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’

ಮತಾ್ತಯ 2:9 650 ಮತಾ್ತಯ 4:4
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ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 8:3
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವಾದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಅತಿ
ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 6 “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಕೆಳಕೆ್ಕ ದುಮುಕು.
‘ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.
ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’

ಕೀತರ್ನೆ. 91:11-12
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ” ಎಂದನು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“‘ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಕೂಡದು’

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 6:16
ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ವೈಭವವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು!
‘ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು’

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 6:13
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಆಗ
ಕೆಲವು ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದರು.

ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾತಾರ್ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ
(ಮಾಕರ್ 1:14-15; ಲೂಕ 4:14-15)

12 ಯೋಹಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.
13 ಆತನು ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಕಪೆನೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದನು. ಈ ಊರು ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದೆ. 14 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ನುಡಿದಿದ್ದ ಮಾತು
ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

15 “ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆಯ, ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆಯ,
ಜೋಡರ್ನಿ್ನನ ಆಚೆ ಸೀಮೆಯ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆಯ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ

16 ಜನರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು.

ಸಮಾಧಿಯಂತಿರುವ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಆ
ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಿತು.”

ಯೆಶಾಯ 9:1-2
17 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

“ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರು
(ಮಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:1-11)

18 ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ
ಇದ್ದನು. ಆತನು ಸೀಮೋನ (ಈತನನೆ್ನೕ ಪೇತ್ರ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಯಿತು.) ಮತು್ತ ಸೀಮೋನನ ಸಹೋದರನಾದ ಅಂದೆ್ರಯ
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು
ಅಂದು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಮೀನು
ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಯೇಸು, “ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಸ್ತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದು ಮೀನನ್ನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ” ಎಂದನು. 20

ಕೂಡಲೇ ಸೀಮೋನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

21 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಜೆಬೆದಾಯನ ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ

ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನು್ನ ಕರೆದನು. 22 ಆಗ
ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಲೂಕ 6:17-19)

23 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಯೇಸು
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ
ವಿಷಯವಾದ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಎಲಾ್ಲ
ಜನರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. 24

ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿಯ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹರಡಿತು. ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯವರನೆ್ನಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. ಅವರು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ನೋವಿನಿಂದ ಬಾಧೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ತೀವ್ರವಾದ
ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮೂಛಾರ್ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 25 ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದಲೂ ದೆಕಪೊಲಿ ಎಂಬ
ಹತು್ತ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ
ಜುದೇಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಪವರ್ತ ಪ್ರಸಂಗ
(ಲೂಕ 6:20-23)

ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈ ಉಪದೇಶ

ಮಾಡಿದನು:
3 “ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಬಡವರಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಅವರದು.

4 ಈಗ ದು:ಖದಿಂದಿರುವವರು ಧನ್ಯರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.

5 ದೀನರು ಧನ್ಯರು.
ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅವರು

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.
6 ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವನು.

7 ಕರುಣೆ ತೋರುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.

8 ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವರು.

9 ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ‘ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು’ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

10 ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಅವರದು.
11 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೆಟ್ಟಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು
ಧನ್ಯರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 12 ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದುವಿರಿ.
ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು.

ನೀವು ಉಪಿ್ಪನಂತಿದಿ್ದೕರಿ, ಬೆಳಕಿನಂತಿದಿ್ದೕರಿ
(ಮಾಕರ್ 9:50; ಲೂಕ 14:34-35)

13 “ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪಾ್ಪಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಉಪೆ್ಪೕ ತನ್ನ
ರುಚಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಪ್ಪನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅಂಥ ಉಪಿ್ಪನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜನರು
ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವರು.

14 “ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ
ಪಟ್ಟಣ ಮರೆಯಾಗಿರಲಾರದು. 15 ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯ
ಕೆಳಗೆ ಮುಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
ಇಡುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು.
16 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.

ಮತಾ್ತಯ 4:5 651 ಮತಾ್ತಯ 5:16
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ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
17 “ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ

ಉಪದೇಶಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರದೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆನು. 18 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆಕಾಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿ
ಅಳಿದುಹೋಗುವವರೆಗೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಏನೂ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕಯಾಗಲಿ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿ ಆಜ್ಞೆಗೂ, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗೂ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಾದರೂ
ಅವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಾ್ತ ಆ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬೇರೆಯವರೂ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾಗಿರುವನು. ಆದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಾ್ತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರುವನು. 20 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗಿಂತಲೂ
ಫರಿಸಾಯರಿಗಿಂತಲೂ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರಿರಿ.

ಕೋಪವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
21 “‘ಯಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಬಾರದು. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವನು

ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು’ ಎಂದು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ. ನೀವು
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ನಾ್ಯಯಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ. ನೀವು
ಯಾರನಾ್ನದರೂ ‘ಮೂಖರ್’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಅಗಿ್ನನರಕಕೆ್ಕ ಸೇರುವ
ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ.

23 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮನಸಾ್ತಪವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ,
24 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ, ಮೊದಲು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ.

25 “ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ
ಎಳೆದೊಯು್ಯವಾಗ ಬೇಗನೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿ. ನೀವು
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು
ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲು
ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಹುದು. 26 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
27 “‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು

ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನು
ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೊ್ಕಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿಸಾಡು.
ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಶರೀರವು ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಶರೀರದ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 30 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೊ್ಕಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಬಿಸಾಡು. ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶರೀರವು ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನ್ನ
ಶರೀರದ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು.

ವಿವಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಮಾಕರ್ 19:9; ಮಾಕರ್ 10:11-12; ಲೂಕ 16:18)

31 “‘ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಅವಳಿಗೆ
ವಿವಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 32

ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನೇ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳನು್ನ ಗಂಡನು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ವಿವಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಹೊಂದಿದವಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಾಗುತಾ್ತನೆ.

ಆಣೆ ಇಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
33 “‘ನೀವಿಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ ಮೀರಬೇಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನೀವಿಟ್ಟ

ಆಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 34 ಆದರೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಣೆ ಇಡಲೇಬೇಡಿ. ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೂ
ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕವು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನ. 35

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯು
ದೇವರ ಪಾದಪೀಠ. ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಆ ಮಹಾರಾಜನ ಪಟ್ಟಣ. 36 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ
ಮೇಲೂ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಒಂದು ಕೂದಲನಾ್ನದರೂ
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗದು. 37 ಹೌದಾದರೆ
‘ಹೌದು’ ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಇದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೇಳುವಂಥದು್ದ ಸೈತಾನನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತವಾದದು್ದ.

ಸೇಡಿನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:29-30)

38 “‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲು್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 39 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾವನಾದರೂ
ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ
ಒಡಿ್ಡರಿ. 40 ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಳೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ
ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. 41 ಯಾವ ಸೈನಿಕನಾದರೂ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರೆ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ ಹೋಗಿ. 42

ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡದಿರಬೇಡಿ.

ಎಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಲೂಕ 6:27-28, 32-36)

43 “‘ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 44 ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 45 ಆಗ
ನೀವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಜವಾದ
ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟವರಿಗಾಗಿ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಉದಯಿಸುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು?
ಸುಂಕದವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 47 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನರಿಯದ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 48 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಪರಿಪೂಣರ್ನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಿರಬೇಕು.

ಕೊಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ

“ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ! ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜನರು ನೋಡಲೆಂದು ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ

ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
2 “ನೀವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಡಿ.

ನೀವು ಕಪಟಿಗಳಂತೆ ಮಾಡಕೂಡದು. ತಾವು ಮಾಡುವ ದಾನವನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಪಟಿಗಳು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿಸುತಾ್ತರೆ. ಜನರಿಂದ ಗೌರವ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಬಹಳ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು
ಮಾಡುವಂಥದು್ದ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4 ನೀವು ದಾನವನು್ನ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು.
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ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 11:2-4)

5 “ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಹಾಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ.
ಕಪಟಿಗಳು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ. ತಾವು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ.
ಅವರು ಆಗಲೇ ಅದರ ಪೂಣರ್ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಯಿತೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6

ನೀವು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

7 “ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತ್ತಲೇ
ಇರುತಾ್ತರೆ. ಆ ರೀತಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ. ತಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ. 8 ನೀವು
ಅವರಂತಾಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು
ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:
‘ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ.

10 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ

ನೆರವೇರಲಿ.
11 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸು.
12 ನಮಗೆ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವರನು್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

13 ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ
ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈತಾನನಿಂದ) ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.’

14 ಹೌದು, ಬೇರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು
ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ. 15 ಆದರೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ
ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
16 “ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕಪಟಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳಂತಿರಬೇಡಿ. ತಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದಾಗಿ
ಜನರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ
ವಿಕಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆ ಕಪಟಿಗಳು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹೊಂದಾಯಿತೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುವಾಗ, ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಆಗ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು
ಜನರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತನೆ. ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

ಹಣಕಿ್ಕಂತ ದೇವರೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯ
(ಲೂಕ 12:33-34; 11:34-36; 16:13)

19 “ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವು ಕಿಲುಬುಹತಿ್ತ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳ್ಳರು ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕನ್ನಕೊರೆದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕದಿಯಬಲ್ಲರು. 20

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ.
ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಲುಬುಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
ಕಳ್ಳರು ಕನ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ನಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರ
ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸರುವುದು.

22 “ಕಣು್ಣ ಶರೀರಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಸರಿಯಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. 23 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ಕೆಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ (ಪಾಪದಿಂದ)
ತುಂಬಿರುವುದು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೇ ಬೆಳಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಕತ್ತಲಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲಿ್ಲರುವೆ.

24 “ಯಾವನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹಣಕೆ್ಕ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲಾರೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರಥಮ ಸಾ್ಥನ
(ಲೂಕ 12:22-34)

25 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಲಿ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಬಟೆ್ಟಗಾಗಲಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಪಾ್ರಣವು
ಆಹಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇಹವು ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 27

ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷು್ಯ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

28 “ಬಟೆ್ಟಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ? ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ. ಅವು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಅವು
ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಮಗಾಗಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಿಲ್ಲ.
29 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸೊಲೊಮೋನನು
ತನ್ನ ವೈಭವದಿಂದ ಇದಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ
ಸೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ. 30 ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಹೊದಿಸುತಾ್ತನೆ. ಹುಲಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತು್ತ
ಇದು್ದ ನಾಳೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೊಡಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಅಲ್ಪವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಡಿ!

31 “‘ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಏನನು್ನ
ಧರಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. 32 ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆ.
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ತವಕಪಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 34

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನವು ತನ್ನದೇ ಆದ
ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದ
ಚಿಂತೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಲೂಕ 6:37-38, 41-42)

“ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಆಗ ದೇವರೂ
ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೂ

ತೀಪಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ
ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುವುದು.

3 “ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಇರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೀನು ನೋಡದೆ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಏಕೆ ನೋಡುವೆ? 4

‘ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ನಾನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವೆನು’
ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಮೊದಲು ನಿನ್ನ
ಕಣ್ಣನು್ನ ನೋಡಿಕೊ! ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ತೊಲೆ ಇನೂ್ನ ಇದೆ. 5 ನೀನು
ಕಪಟಿ! ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಆಗ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆಯಲು
ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು.

6 “ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅವು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚತ್ತವೆ. ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಅವು ಮುತು್ತಗಳನು್ನ
ತುಳಿದುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ
(ಲೂಕ 11:9-13)

7 “ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಹುಡುಕಿರಿ,
ಆಗ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಬಾಗಿಲು ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ಅದು ನಿಮಗೆ
ತೆರೆಯುವುದು. 8 ಹೌದು, ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ, ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ, ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರುವವನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

9 “ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುವಿರೋ? 10 ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ?
11 ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
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ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನು್ನ
ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮ
12 “ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು

ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಅಂಥವುಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬೋಧನೆಯ
ಸಾರಾಂಶ.

ನಿತ್ಯಜೀವದ ದಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ
(ಲೂಕ 13:24)

13 “ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿರಿ. ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದು, ಬಾಗಿಲು ಬಹಳ
ವಿಶಾಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಾ್ತರೆ. 14 ಆದರೆ
ನಿತ್ಯಜೀವಕಿ್ಕರುವ ಬಾಗಿಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ದಾರಿ ಕಷ್ಟಕರ. ಕೆಲವರು
ಮಾತ್ರ ಆ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

ಜನರ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸಿ
(ಲೂಕ 6:43-44; 13:25-27)

15 “ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಅವರು ಕುರಿಗಳ
ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ತೋಳಗಳಂತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 16

ಅವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಮುಳಿ್ಳನ
ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯು ಹೇಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜೂರವು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 18 ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದು. 20 ಈ ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧಕರನು್ನ ಅವರು ಕೊಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ
(ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ) ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

21 “‘ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ
ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡುವವರೇ
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. 22 ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ನನಗೆ, ‘ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು! ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು
ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆವು
ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. 23 ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ಅಧಮಿರ್ಗಳೇ, ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿರಿ. ನೀವು ಯಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.

ಬುದಿ್ಧವಂತ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಹೀನ
(ಲೂಕ 6:47-49)

24 “ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ
ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 25 ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆಯು
ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ
ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗದವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಬುದಿ್ಧಹೀನನು
ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 27 ಬಿರುಸಾದ ಮಳೆ
ಸುರಿದು ನೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಡಿಯಿತು.
ಆಗ ಆ ಮನೆಯು ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ.”

28 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಏಕೆಂದರೆ, ಆತನು
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಗುಣಮುಖನಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
(ಮಾಕರ್ 1:40-45; 5:12-16)

ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಜನರು
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದೆ, ಗುಣವಾಗು” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 4 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಇದು
ಹೇಗಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸು. ಗುಣಹೊಂದಿದವರು
ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು.
ನೀನು ಗುಣವಾದದ್ದಕೆ್ಕ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 7:1-10; ಯೋಹಾನ 4:43-54)

5 ಯೇಸು ಕಪೆನೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆತನು
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು ಬಂದು, 6

“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

7 ಯೇಸು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, “ನಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನೀನು
ಬರುವಷು್ಟ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗಲಿ ಎಂದು
ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು. 9 ನಾನು
ಸಹ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ‘ಹೋಗು’ ಅಂದರೆ
ಅವನು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ‘ಬಾ’ ಅಂದರೆ ಅವನು
ಬರುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಮಾಡು’ ಅಂದರೆ
ಅವನು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಿನಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. ಯೇಸು ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ, “ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಷು್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದನು. 11 ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂವರ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಇವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಊಟಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 12 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು
ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋಳಾಡುವರು
ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು” ಎಂದನು.

13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, “ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು
ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು” ಎಂದನು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು.

ಗುಣಮುಖರಾದ ವಿವಿಧ ಜನರು
(ಮಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41)

14 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ
ಅತೆ್ತಯು ಬಹಳ ಜ್ವರದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು್ನ ಯೇಸು
ನೋಡಿದನು. 15 ಯೇಸು ಅವಳ ಕೈ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಜ್ವರವು ಅವಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವಳು ಮೇಲೆದು್ದ, ಆತನ
ಸೇವೆಮಾಡಿದಳು.

16 ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜನರು ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ
ಅನೇಕರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಯೇಸುವು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು;
ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

17 “ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ನಮ್ಮ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು”

ಯೆಶಾಯ 53:4
ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದರ ಮೂಲಕ
ನೆರವೇರಿತು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
(ಲೂಕ 9:57-62)

18 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು.
19 ಆಗ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಮತಾ್ತಯ 7:12 654 ಮತಾ್ತಯ 8:19
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20 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ
ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.

21 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಬರಲು ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದವರ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ವಿಧೇಯತೆ
(ಮಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25)

23 ಯೇಸು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 24 ದೋಣಿಯು ದಡವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ
ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು! ನಾವು
ಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 ಯೇಸು, “ನೀವು ಭಯಪಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಸರೋವರ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. “ಈತನು ಎಂತಹ ಮನುಷ್ಯ?
ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತು್ತ ನೀರು ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತವೆಯಲಾ್ಲ”
ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39)

28 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಗದರೇನ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29

ಅವರಿಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. “ನೀನು ನಮಗೆ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ? ದೇವಕುಮಾರನೇ, ನೇಮಿತ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆಯಾ?” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

30 ಆ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 31

ಆ ದೆವ್ವಗಳು, “ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಆ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ
ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

32 ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ” ಅಂದನು. ಆಗ ಆ ದೆವ್ವಗಳು
ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೋದವು. ಕೂಡಲೇ
ಹಂದಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಹೋದವು. 33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 34

ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿ
(ಮಾಕರ್ 2:1-12; 5:17-26)

ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸರೋವರವನು್ನ ದಾಟಿ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ

ತಂದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ
ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ,
“ಯುವಕನೇ, ಸಂತೋಷಪಡು. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇದು
ದೇವದೂಷಣೆ” ಎಂದು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

4 ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏಕೆ ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 5

ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ಈ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಅಥವಾ ‘ಮೇಲಕೆ್ಕದು್ದ ನಡೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ? 6 ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು

ನಿಮಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ನಂತರ ಯೇಸು
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು” ಎಂದನು.

7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 8 ಜನರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾದರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಸುಂಕದವನು
(ಮಾಕರ್ 2:13-17; ಲೂಕ 5:27-32)

9 ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಮತಾ್ತಯ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಂಡನು. ಮತಾ್ತಯನು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಅಂದನು. ಆಗ ಮತಾ್ತಯನು
ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

10 ಯೇಸು ಮತಾ್ತಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮತು್ತ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರ
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಇದನು್ನ ಕಂಡ
ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ
ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12 ಫರಿಸಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಆರೋಗ್ಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆಯ
ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಅವಶ್ಯ. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ‘ನನಗೆ ಯಜ್ಞ ಬೇಡ,
ದಯೆ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ನಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಇತರ ಧಾಮಿರ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರಂತಲ್ಲ
(ಮಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ 5:33-39)

14 ನಂತರ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಾವು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು ಆಗಾಗೆ್ಗ
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

15 ಯೇಸು, “ಮದುವೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ
ಸಂಗಡವಿರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದುಃಖಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ
ಅವರು ದುಃಖಪಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

16 “ಒಬ್ಬನು ಹರಿದುಹೋದ ಹಳೆ ಮೇಲಂಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ತೇಪೆಹಾಕಿ ಹೊಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹೊಲಿದರೆ,
ಆ ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಮೇಲಂಗಿಯಿಂದ ಕಿತು್ತಬರುವುದು.
ಆಗ ಆ ಮೇಲಂಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು. 17

ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹಳೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು
ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ; ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಡುವರು. ಆಗ ಎರಡೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ”
ಅಂದನು.

ಮರುಜೀವ ಹೊಂದಿದ ಬಾಲಕಿ ಮತು್ತ ಗುಣಮುಖಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕ
(ಮಾಕರ್ 5:21-43; ಲೂಕ 8:40-56)

18 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಸಭಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಸತು್ತಹೋದಳು. ನೀನು
ಬಂದು ಅವಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವಳು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತಳಾಗುವಳು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಎದು್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಗಡ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಹೋದರು.

20 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸಾ್ರವ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದು
ಆತನ ಮೇಲಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 21 ಆ ಹೆಂಗಸು,
“ನಾನು ಆತನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು
ಗುಣವಾಗಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

22 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸನು್ನ ನೋಡಿ, “ಮಗಳೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು! ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಗುಣಮುಖಳಾದಳು.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಡನೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಅವನ
ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಶವಸಂಸಾ್ಕರಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ
ವಾದ್ಯವೃಂದದವರಿಗೂ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಯೇಸು, 24

“ದೂರ ಹೋಗಿರಿ, ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿದೆ್ದ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ”
ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

ಮತಾ್ತಯ 8:20 655 ಮತಾ್ತಯ 9:24



10

25 ಜನರನು್ನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು
ಹುಡುಗಿಯ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಹುಡುಗಿಯ
ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತಳು. 26 ಈ
ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು

ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು, “ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ,
ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.

28 ಯೇಸು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಕುರುಡರೂ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಹೋದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಡರು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನೀವು
ನಂಬಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗಲಿ” ಅಂದನು. 30 ಕೂಡಲೇ
ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. “ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಯಾರಿಗೂ
ಹೇಳಬಾರದು” ಎಂದು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದನು. 31

ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.

32 ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಕೆಲವರು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ಮೂಕನಾಗಿದ್ದನು. 33 ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದರು.

34 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರು, “ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದರು.

ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ದುಃಖ
35 ಯೇಸು ಊರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚಾರ

ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸು ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿ
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಎಲಾ್ಲ ತರದ ರೋಗಗಳನು್ನ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. 36

ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ
ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅವರಿದ್ದರು. 37 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು
ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ. 38 ಬೆಳೆಯ ಯಜಮಾನ
ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ಸುಗಿ್ಗಗಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶ
(ಮಾಕರ್ 3:13-19; 6:7-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6)

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ ದುರಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಎಲಾ್ಲ ತರದ ವಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ

ವಾಸಿಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಸೀಮೋನ (ಪೇತ್ರನೆಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ) ಮತು್ತ
ಇವನ ಸಹೋದರ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬ,
ಅವನ ಸಹೋದರ ಯೋಹಾನ,
3 ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ,
ತೋಮ,
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಮತಾ್ತಯ,
ಅಲಾ್ಛಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬ,
ತದಾ್ದಯ,
4 ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸಿಮೋನ
ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ
ಯೂದ.
5 ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀಡಿ

ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗಾಗಲಿ ಸಮಾಯರ್ದವರು
ವಾಸಿಸುವ ಯಾವ ಊರಿಗಾಗಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. 6 ಆದರೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 7

ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ. 8

ರೋಗಿಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿರಿ. ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ.
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿರಿ. ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡಿ. 9

ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. 10 ಚೀಲವನಾ್ನಗಲಿ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಊರುಗೋಲುಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

11 “ನೀವು ಯಾವುದೇ ಊರಿನೊಳಕೆ್ಕ ಅಥವಾ ನಗರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನೀವು
ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಡುವ ತನಕ ಅವನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 12 ಆ
ಮನೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ. 13 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಆಶೀವಾರ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ
ಆಶೀವಾರ್ದವು ಅವರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀವಾರ್ದವು ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರಲಿ.
14 ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ
ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 15 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಊರಿನ
ಗತಿಯು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ
ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಹಿಂಸೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 13:9-13; ಲೂಕ 21:12-17)

16 “ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಾವುಗಳಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯನೂ್ನ
ಮಾಡದಿರಿ. 17 ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅವರು ಬಂಧಿಸಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು. 18 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ
ಅರಸುಗಳ ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ನೀವು ಆ
ಅರಸುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 19 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಏನು
ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು
ಹೇಳಬೇಕಾದುವುಗಳನು್ನ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು. 20 ಮಾತಾಡುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ.

21 “ಸಹೋದರರು ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು.
ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 22 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.
23 ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪುನಃ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಊರುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಹೋಗುವುದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. ಆಳು ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮನಲ್ಲ. 25 ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂತಾದರೆ ಸಾಕು. ಆಳು
ತನ್ನ ದಣಿಯಂತಾದರೆ ಸಾಕು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯನನೆ್ನೕ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ
(ದೆವ್ವ) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇತರರನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಭಯಪಡಬೇಕಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ
(ಲೂಕ 12:2-7)

26 “ಆದಕಾರಣ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಮರೆಯಾಗಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ
ಸಂಗತಿಯು ಬಯಲಾಗುವುದು. 27 ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
(ರಹಸ್ಯವಾಗಿ) ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
ನಾನು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ.

28 “ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅವರು ಶರೀರವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆತ್ಮವನು್ನ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲಾರರು. ಶರೀರವನೂ್ನ
ಆತ್ಮವನೂ್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ಹಾಕಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. 29
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ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳನು್ನ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕೆ್ಕ
ಮಾರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದ ಹೊರತು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 31

ಆದಕಾರಣ ಹೆದರಬೇಡಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬ್ಬಚಿ್ಚಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಸಾಕ್ಷಿ
(ಲೂಕ 12:8-9)

32 “ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ, ತಾನು ನನ್ನವನೆಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಜನರ
ಮುಂದೆ, ತಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಅವನು ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಿಗೆ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳು
(ಲೂಕ 12:51-53; 14:26-27)

34 “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಲು ನಾನು
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ನಾನು ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಖಡ್ಗ ಹಾಕಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 35 ಈ
ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ:
‘ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗಳಾಗುವರು.
ಮಗನು ತಂದೆಗೆ,
ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ,
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗುವರು.’

ಮೀಕ 7:6
37 “ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ

ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಮಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 38

ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಸಂಕಟವನು್ನ) ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 39 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವಜನರನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ
(ಮಾಕರ್ 9:41)

40 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಹ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. ನನ್ನನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು. 41

ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಸಂಧಿಸಿ ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನು ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ
ಸತು್ಪರುಷನೆಂದು ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನು ಆ ಸತು್ಪರುಷನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. 42 ದೀನರಾದ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಕರೆಂಬ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ನನ್ನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ
ಅದಕೆ್ಕ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ತಪು್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನ
(ಲೂಕ 7:18-35)

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಗಲಿಲಾಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
2 ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು

ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು ನೀನೋ ಅಥವಾ
ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರುನೋಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 5 ಕುರುಡರು ದೃಷಿ್ಟ
ಹೊಂದುತಾ್ತರೆ; ಕುಂಟರು ಮತೆ್ತ ನಡೆದಾಡಲು ಸಮಥರ್ರಾಗುತಾ್ತರೆ;

ಕುಷ್ಟರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುತಾ್ತರೆ; ಕಿವುಡರು ಕೇಳಲು
ಸಮಥರ್ರಾಗುತಾ್ತರೆ; ಸತ್ತವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 6 ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸುವು
ಜನರೊಡನೆ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ! 8

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ನಯವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ!
ನಯವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ರಾಜರ
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತರೆ. 9 ಹಾಗಾದರೆ, ಏನನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನೊ್ನೕ? ಹೌದು! ಯೋಹಾನನು
ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
10 ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕುರಿತು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ:
‘ಇಗೋ! ನಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನಗೆ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತನೆ.’

ಮಲಾಕಿ 3:1
11 “ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಗಿಂತ

ದೊಡ್ಡವನು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿಕ್ಕವನು ಸಹ
ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಬಂದ
ಸಮಯದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾದ
ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಬಲಾತಾ್ಕರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ
ಜನರು ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆ. 13

ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಮತು್ತ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಯೋಹಾನನು ಬರುವ ತನಕ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದವು. 14 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಈ ಯೋಹಾನನೇ
ಎಲೀಯನು. ಅವನು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಹೇಳಿದೆ. 15

ಜನರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ!
16 “ಈ ಕಾಲದ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಅವರು

ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾ್ದರೆ? ಈ ಕಾಲದ ಜನರು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು
ಮತೊ್ತಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತರೆ:

17 ‘ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸಿದೆವು.
ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ನಾವು ಶೋಕಗೀತೆ ಹಾಡಿದೆವು,
ನೀವು ದುಃಖಿಸಲಿಲ್ಲ.’

18 ಇಂದಿನ ಜನರು ಈ ಮಕ್ಕಳಂತಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ
ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು,
‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 19

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೇರೆ ಜನರಂತೆ
ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ಜನರು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನು ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕ, ಅವನು ಕುಡುಕ,
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಅವನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.”

ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 10:13-15)

20 ನಂತರ ಯೇಸು, ತಾನು ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಖೊರಾಜಿನೇ, ನಿನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ಬೆತಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ದುಃಖಪಟು್ಟ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ಮೈಮೇಲೆ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದರೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹಳ
ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

23 “ಕಪೆನೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಾಗಿ
ಯೋಚಿಸುವಿಯೋ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ. ನಾನು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ
ಆ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಆ ಜನರು
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ಪಾಪಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅದು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ. 24 ಆದರೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಸೊದೋಮಿಗಿಂತಲೂ
ದುಸಿ್ಥತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿದಾಯಕ
(ಲೂಕ 10:21-22)

25 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ
ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಬುದಿ್ದಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಗೋಚರಪಡಿಸಿರುವೆ. 26

ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವೆ.

27 “ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಯಾವನೂ
ಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮಗನನು್ನ ಅರಿತಿದಾ್ದನೆ.
ಯಾವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಮಗನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ
ಅರಿತಿದಾ್ದನೆ. ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೋ ಅವರು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

28 “ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 29

ನನ್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟು್ಟ ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾನು
ಸಾತಿ್ವಕನೂ ದೀನನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 30 ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ
ನೊಗವು ಮೃದುವಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರವಾಗಿದೆ.”

ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆ
(ಮಾಕರ್ 2:23-28; ಲೂಕ 6:1-5)

ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ಯೇಸು ಧಾನ್ಯದ ಹೊಲಗಳ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಸಿದಿದ್ದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. 2

ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೋಡು!
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ತಾನೂ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರೂ ಹಸಿದಾಗ
ದಾವೀದನು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 4

ದಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರು ತಿಂದರು. ಅವರು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿತು್ತ. 5 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದರೂ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಓದಲಿಲ್ಲವೇ? 6 ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 7

‘ಪಶುಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಕು’ ಎಂದು
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರಿತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ತಪ್ಪನೆ್ನೕನೂ ಮಾಡದ ಇವರಿಗೆ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಪ್ರಭುವಾಗಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾನ
(ಮಾಕರ್ 3:1-6; ಲೂಕ 6:6-11)

9 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 10 ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈ ಊನವಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ
ಹೊರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ “ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಒಂದು
ಕುರಿಯಿದು್ದ, ಆ ಕುರಿಯು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಕುಣಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ಕುಣಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವಿರಿ. 12

ಮನುಷ್ಯನು ಕುರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ನಂತರ ಯೇಸು ಕೈ ಊನವಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ
ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ, ಅವನ ಕೈ ಮತೊ್ತಂದು ಕೈಯಂತೆ
ಸರಿಯಾಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಉಪಾಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕ
15 ಫರಿಸಾಯರು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ

ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಅನೇಕ
ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ತಾನು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಆತನು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 17

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೇಸು ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

18 “ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು.
ನಾನು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ.

ಆತನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು.
ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವನು.

19 ಆತನು ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಬಾಗಿಹೋದ ದಂಟನು್ನ ಆತನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ಆತನು ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ ಜಯಗಳಿಸುವಂತೆ ಆತನು ಮಾಡುವನು.

21 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವರು.”
ಯೆಶಾಯ 42:1-4

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರದೇ
(ಮಾಕರ್ 3:20-30 ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

22 ಆಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಅವನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಮೂಕನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 23

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾದರು. “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ
ನಮಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನು ಈತನೇ
(ಯೇಸು) ಆಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

24 ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ
ಫರಿಸಾಯರು, “ಯೇಸು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ಜನರನು್ನ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ ಅಧಿಪತಿ”
ಎಂದರು.

25 ಫರಿಸಾಯರು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ತನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ತಾನೇ ಹೋರಾಡುವ ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗುವುದು.
ಅಂತಃಕಲಹದಿಂದ ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭೇದಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಟುಂಬವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಹೀಗಿರಲು ಸೈತಾನನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೆವ್ವಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಒಡಕನು್ನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 27 ನಾನು ಸೈತಾನನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅದು
ನಿಜವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತಾ್ತರೆ. 28 ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರಾತ್ಮನ
ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. 29

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಲಿಷ್ಠನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನು್ನ
ಕದಿಯಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅವನು ಆ ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಯ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದಿಯಲು
ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 30 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನು ನನಗೆ
ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸದವನು
ಚದರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

31 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು
ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕೂ್ಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ದೂಷಣೆ ಮಾತಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ
ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 32 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟು.
ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ಇಹದಲಾ್ಲಗಲಿ ಪರದಲಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

ಮತಾ್ತಯ 11:24 658 ಮತಾ್ತಯ 12:32
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ನಿಮ್ಮ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ
(ಲೂಕ 6:43-45)

33 “ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಮರ
ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮರ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ
ಫಲವನೆ್ನೕ ಬಿಡುವುದು. ಮರವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಡುವ ಫಲದಿಂದಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 34 ನೀವು ಹಾವುಗಳು! ನೀವು ದುಷ್ಟರು!
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. 35 ಒಳೆ್ಳಯವನು
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ
ಬರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನೕ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ. 36 ಜನರು
ನಿಲರ್ಕ್ಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. 37

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂದಾಗಲಿ
ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದಾಗಲಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದನು.

ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 8:11-12; ಲೂಕ 11:29-32)

38 ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಿರೂಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

39 ಯೇಸು, “ದುಷ್ಟರು ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನೂ್ನ
ಗುರುತಿಗಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೋನನು
ಮೂರು ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಹೇಗಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಇರುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 41 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಂದು
ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಇಂದು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೋನನು ಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಯೋನನಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನವನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

42 “ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಣಿಯು
ಇಂದು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು (ಅಪರಾಧಿಗಳು) ನಿರೂಪಿಸುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ
ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು
ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಳು. ನಾನಾದರೋ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಇಂದಿನ ದುಷ್ಟಜನರ ಸಿ್ಥತಿ
(ಲೂಕ 11:24-26)

43 “ದುರಾತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಆ ದುರಾತ್ಮಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸ್ಥಳ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. 44 ಆಗ
ಅದು, ‘ನಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬಂದಾಗ ಆ ಮನೆಯು ಇನೂ್ನ ಬರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ
ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ. 45 ಆಗ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದುಷ್ಟರಾದ ಏಳು ದುರಾತ್ಮಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದುರಾತ್ಮಗಳೆಲಾ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಸಮಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವುದು” ಎಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬ
(ಮಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21)

46 ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಆತನ ತಾಯಿ
ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 47 ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾದಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

48 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು
ಯಾರು?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, 49 ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ
ತೋರಿಸಿ, “ನೋಡಿ! ಇವರೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು.
50 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಚಿ್ಛಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವನೇ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ ಮತು್ತ
ತಾಯಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿತ್ತನೆಯನು್ನ ಉದಾಹರಿಸಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೋಧನೆ
(ಮಾಕರ್ 4:1-9; ಲೂಕ 8:4-8)

ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು
ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಅನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗ ಯೇಸು

ದೋಣಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಯೇಸು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ
ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4 ಅವನು ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ
ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದಿದು್ದದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗ ಮೊಳೆತವು. 6 ಆದರೆ
ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ಆ ಮೊಳಕೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಬೇರಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟ್ಟವು. 8 ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಅವು ಬೆಳೆದು ಕಾಳುಬಿಟ್ಟವು.
ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಇನು್ನ
ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಕಾಳುಬಿಟ್ಟವು. 9 ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ
ಜನರೇ, ಲಾಲಿಸಿರಿ!”

ಯೇಸು ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಬಳಸಿದನು?
(ಮಾಕರ್ 4:10-12; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಸಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. ಈ ಸತ್ಯಗಳ ರಹಸ್ಯವು ಬೇರೆ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದು. 12 ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕಷು್ಟ
ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗುವನು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನು
ತನಗಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 13 ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಜನರು ನೋಡಿದರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಇಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಶಾಯನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ನೀವು ಆಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

15 ಹೌದು, ಇವರ ಮನಸು್ಸಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ.
ಕಿವಿ ಮಂದವಾಗಿವೆ,
ಕಣು್ಣ ಮಬಾ್ಬಗಿವೆ.

ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ

ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ನನಿ್ನಂದ
ಗುಣಹೊಂದದಂತೆಯೂ ಹೀಗಾಯಿತು.’

ಯೆಶಾಯ 6:9-10
16 ನೀವಾದರೋ ಧನ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ. 17

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಈಗ ನೋಡುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಬಿತ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ
(ಮಾಕರ್ 4:13-20; ಲೂಕ 8:11-15)

18 “ಹೀಗಿರಲು ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಲಾಲಿಸಿರಿ.

ಮತಾ್ತಯ 12:33 659 ಮತಾ್ತಯ 13:18



19 “ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು? ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ
ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ದಾರಿ ಮಗು್ಗಲಾಗಿರುವನು. ಕೆಡುಕನು
(ಸೈತಾನನು) ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ
ಬೀಜಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತಾ್ತನೆ.

20 “ಬಂಡೆನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು?
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಬಂಡೆನೆಲವಾಗಿರುವನು.
21 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ
ಬೇರೂರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ತನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.

22 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು?
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಜೀವನದ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಹಣದ
ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯದಂತೆ
ಮಾಡುವವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನೆಲವಾಗಿರವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋಧನೆಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಫಲ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

23 “ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಅಂದರೇನು?
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ
ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲವಾಗಿರುವನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಳೆದು
ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಮತು್ತ ಕೆಲವು
ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೋಧಿ ಮತು್ತ ಹಣಜಿ ಸಾಮ್ಯ
24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ

ಬೋಧಿಸಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ: “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ರೈತನಂತಿದೆ. 25 ಆ ರಾತಿ್ರ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವನ ವೈರಿ ಬಂದು ಗೋಧಿಯ
ನಡುವೆ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೊರಟುಹೋದನು. 26 ಬಳಿಕ ಗೋಧಿ
ಬೆಳೆದು ತೆನೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದರೊಡನೆ ಹಣಜಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯಿತು. 27 ಆಗ
ಆ ರೈತನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದೆ. ಹಣಜಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

28 “ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತದಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

“ಆ ಸೇವಕರು ‘ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೀಳಬೇಕೆ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

29 “ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಣಜಿಗಳನು್ನ
ಕೀಳುವಾಗ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಸಹ ಕೀಳಬಹುದು. 30

ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಣಜಿಯೂ ಗೋಧಿಯೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ.
ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸದವರಿಗೆ, ಮೊದಲು
ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟ,
ನಂತರ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.”

ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಮಾಕರ್ 4:30-34; ಲೂಕ 13:18-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನು: “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎಲಾ್ಲ
ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ಬೀಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ
ತೋಟದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು. ಅದು
ಮರವಾದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

33 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು:
“ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ರೊಟಿ್ಟ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಯ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆ ಹುಳಿಯು ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸಿತು.”

34 ಯೇಸು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಮಾತು ಇದರಿಂದ
ನೆರವೇರಿತು:
“ನಾನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 78:2

ಕಠಿಣವಾದ ಸಾಮ್ಯಕೆ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ವಿವರಣೆ
36 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ
ಹಣಜಿಯನು್ನ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು”
ಅಂದರು.

37 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು. 38 ಆ ಹೊಲ ಈ
ಲೋಕವಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಳುಗಳೇ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ ಹಣಜಿಗಳು. 39

ಹಣಜಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ವೈರಿಯೇ ಸೈತಾನ. ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ ಅಂದರೆ
ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯಕಾಲ. ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಾರರೇ ದೇವದೂತರು.

40 “ಹಣಜಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತರೆ. ಈ
ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಗುವಂಥದು್ದ ಇದೇ. 41

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನ
ದೂತರು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣರಾದ ಮತು್ತ ಕೇಡುಮಾಡುವ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೂಡಿಸುವರು; ಅವರನು್ನ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ 42

ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ
ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು. 43

ಒಳೆ್ಳಯವರಾದರೋ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವರು. ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!

ನಿಧಿ ಮತು್ತ ಮುತಿ್ತನ ಸಾಮ್ಯಗಳು
44 “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ

ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬನು ಆ ನಿಧಿಯನು್ನ ಕಂಡು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

45 “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ
ಒಬ್ಬ ವಾ್ಯಪಾರಿಯಂತಿದೆ. 46 ಒಂದು ದಿನ ಆ ವಾ್ಯಪಾರಿಗೆ ಬಹು
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮುತು್ತ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ ಆ ಮುತ್ತನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಮೀನಿನ ಬಲೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
47 “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸರೋವರದೊಳಗೆ ಬೀಸಿದ

ಬಲೆಯಂತಿದೆ. ಆ ಬಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೀನುಗಳು
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. 48 ಆಗ ಆ ಬಲೆಯು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಬೆಸ್ತರು
ಆ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮೀನುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಬಿಸಾಡಿದರು. 49 ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ
ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಂದ
ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುವರು. 50 ದೇವದೂತರು ಕೆಟ್ಟಜನರನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯುವರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವರು.”

51 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಾವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

52 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು
ಒಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಂತಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊಸ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹಳೆಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವನು” ಎಂದನು.

ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ
(ಮಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:16-30)

53 ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 54 ಯೇಸು
ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿ, “ಈ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಈ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು? 55 ಇವನು ಕೇವಲ ಆ ಬಡಗಿಯ
ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು. ಯಾಕೋಬ,
ಯೋಸೇಫ, ಸಿಮೋನ ಮತು್ತ ಯೂದ ಇವನ ಸಹೋದರರು. 56

ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು ಇವನು
ಈ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಈ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು,
57 ಆತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಮತಾ್ತಯ 13:19 660 ಮತಾ್ತಯ 13:57
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ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಪರಜನರು ಮಯಾರ್ದೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವರಾಗಲಿ ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ಮಯಾರ್ದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
58 ಆ ಜನರ ಅವಿಶಾ್ವಸದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿಪಾ್ರಯ
(ಮಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9)

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ

ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯೇಸುವೇ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು.
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆದಕಾರಣವೇ ಅವನು
ಈ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
3 ಈ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ

ಹೆರೋದನು ಯೋಹಾನನನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ,
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ
ಸಹೋದರನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ. 4 ಯೋಹಾನನು
ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದೇ ಈ ಸೆರೆವಾಸಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 5

ಹೆರೋದನು ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯೋಹಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.

6 ಹೆರೋದನ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು
ಹೆರೋದನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನತಿರ್ಸಿದಳು.
ಹೆರೋದನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಅವಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. 8 ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೆರೋದ್ಯಳು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು
ಹೆರೋದನಿಗೆ, “ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಈ
ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

9 ರಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಏನು
ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಸಹ
ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು
ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆರೋದನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10

ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬರಲು ಅವನು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 11 ಅವರು
ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 12 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು
ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಐದು ಸಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ
(ಮಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17; ಯೋಹಾನ 6:1-14)

13 ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು
ದೋಣಿಹತಿ್ತ ನಿಜರ್ನವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಈ
ಸುದಿ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 14 ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ, ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

15 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ, ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಜನರು ತಮಗಾಗಿ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನು್ನ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಯೇಸು, “ಜನರು ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನು್ನ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

18 ಯೇಸು, “ಆ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತನಿ್ನರಿ” ಅಂದನು. 19 ಬಳಿಕ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು.

20 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು. ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ, ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಉಳಿಸಿದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 21 ಊಟ
ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಗಂಡಸರೇ
ಸುಮಾರು ಐದುಸಾವಿರ ಇದ್ದರು.

ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲುನಡಿಗೆ
(ಮಾಕರ್ 6:45-52; ಯೋಹಾನ 6:15-21)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾನು ಈ ಜನರನು್ನ
ಬೀಳೊ್ಕಟು್ಟ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈಗಲೇ ದೋಣಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು
ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
23 ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಆಗಲೇ ರಾತಿ್ರಯಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನು.
24 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರ
ಹೋಗಿತು್ತ. ಎದುರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ
ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

25 ಆ ರಾತಿ್ರಯ ಕಡೇ ಜಾವದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ದೋಣಿಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಆತನು ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುತಾ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರತೊಡಗಿದನು. 26 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಭೂತವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

27 ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ನಾನೇ! ಭಯಪಡಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.

28 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ,
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಎಂದನು.

29 ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಬಾ” ಅಂದನು.
ಕೂಡಲೆ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ ಅವನು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಲೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗತೊಡಗಿ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

31 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು.
ಯೇಸು, “ಅಲ್ಪವಿಶಾ್ವಸಿಯೇ, ಏಕೆ ಸಂದೇಹಪಟೆ್ಟ?” ಎಂದನು.

32 ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಯೇಸು ದೋಣಿ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ
ಶಾಂತವಾಯಿತು. 33 ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿ, “ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮಾಕರ್ 6:53-56)

34 ಅವರು ಸರೋವರವನು್ನ ದಾಟಿ ಗೆನೆಸರೇತ್ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
35 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆತನು
ಯಾರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರು ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೇನೆಗಳಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 36 ಆತನ
ಮೇಲಂಗಿಯನಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟ ಗುಣಹೊಂದಲು
ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ನಿಯಮ
(ಮಾಕರ್ 7:1-23)

ಆಗ ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2

“ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರು ಏಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಊಟ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ದೇವರ
ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವುದೇಕೆ? 4 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಗೌರವ ನೀಡಿ’ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. ‘ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ
ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಹೀನೈಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂಬುದೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಲಿ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ‘ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನನಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ

ಮತಾ್ತಯ 13:58 661 ಮತಾ್ತಯ 15:6
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ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಹಾಕಿದೆ. 7 ನೀವು
ಕಪಟಿಗಳು. ಯೆಶಾಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ:

8 ‘ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಇವರ ಮನಸಾ್ಸದರೋ ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ.

9 ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದೂ ನಿರಥರ್ಕ.
ಇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತರೆ.’”

ಯೆಶಾಯ 29:13
10 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ

ಆಲಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಒಬ್ಬನು
ಕಲುಷಿತನಾಗುವುದು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ತಿನು್ನವ ಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳೇ ಅವನನು್ನ
ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಫರಿಸಾಯರು ಬೇಸರಗೊಂಡದು್ದ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಯೇಸು, “ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ನೆಡದಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡವನು್ನ ಬೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿತು್ತಹಾಕಲಾಗುವುದು. 14

ಫರಿಸಾಯರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ. ಅವರೇ ಕುರುಡರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ
ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ
ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ
ವಿವರಿಸು” ಎಂದನು.

16 ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 17 ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಂದ ಆಹಾರ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಅದು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 18 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ
ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳು ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 19 ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ದುರಾಲೋಚನೆ, ಕೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ, ಕಳ್ಳತನ,
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಮತು್ತ ಬೈಗಳು ಹೊರಟುಬರುತ್ತವೆ. 20 ಇವು
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಮೊದಲು ಕೈತೊಳೆಯದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನೇನೂ
ಅಶುದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ
(ಮಾಕರ್ 7:24-30)

21 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ಗಳ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 22 ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಕಾನಾನ್ಯಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ,
ದಾವೀದನ ಮಗನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು! ನನ್ನ
ಮಗಳಲಿ್ಲ ದೆವ್ವ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.

23 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳು. ಆಕೆಯು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

24 ಯೇಸು, “ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದನು.

25 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.

26 ಯೇಸು, “ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ಆದರೂ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಯಜಮಾನರ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತವೆಯಲಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

28 ಆಗ ಯೇಸು, “ಅಮಾ್ಮ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ
ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಾನು ಈಡೇರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಗುಣವಾದಳು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದ

ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
30 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಅವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಕರೆದುತಂದು,
ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರು,
ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಕಿವುಡರು ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.
ಆತನು ಇವರನೆ್ನಲ್ಲರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ಮೂಕರು ಮತೆ್ತ

ಮಾತಾಡುವುದನೂ್ನ ಕುಂಟರು ನಡೆದಾಡುವುದನೂ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರು
ಸ್ವಸ್ಥರಾದದ್ದನೂ್ನ ಕುರುಡರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅತಾ್ಶಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ
(ಮಾಕರ್ 8:1-10)

32 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಾನು ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ
ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವರನು್ನ
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ. ಇವರು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಬಳಲಿಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ? ಇಲಿ್ಲಗೆ ಯಾವ
ಊರೂ ಸಮೀಪವಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34 ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಶಿಷ್ಯರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ

ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದರು.
35 ಆಗ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆತನು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, 36 ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು. 37 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು. ಬಳಿಕ
ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಉಳಿದುಹೋದ ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 38 ಅಂದು
ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ ಸುಮಾರು ನಾಲು್ಕಸಾವಿರ
ಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ
ಊಟಮಾಡಿದರು. 39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮಗದಾನ್ ಎಂಬ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮಾಕರ್ 8:11-13; ಲೂಕ 12:54-56)

ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, “ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಒಂದು

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
2 ಯೇಸು, “ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವಾಗ ಹವಾಮಾನ

ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಕಾಶವು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಹವಾಮಾನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 3

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸೂಯೋರ್ದಯವನು್ನ ಗಮನಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆಕಾಶವು
ಕಪಾ್ಪಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿನ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಇವುಗಳು ಹವಾಮಾನದ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ
ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಇಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಹ ಗುರುತುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗುರುತುಗಳ ಅಥರ್ವು
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 4 ಕೆಟ್ಟವರಾದ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳಾದ ಜನರು ಸೂಚನೆಗಾಗಿ
ಒಂದು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ
ಯೋನನಲಾ್ಲದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವೊಂದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 8:14-21)

5 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ದಾಟಿ
ಹೋದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
6 ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ
ಸದು್ದಕಾಯರ ಹುಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು, “ನಾವು
ರೊಟಿ್ಟ ತರಲು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದೆ?”
ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

8 ಶಿಷ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ ಎಂಬ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಅಲ್ಪ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೇ, 9 ನೀವಿನೂ್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನೇಕ
ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 10

ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ
ಮಾಡಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಜನರು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ

ಮತಾ್ತಯ 15:7 662 ಮತಾ್ತಯ 16:10
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ನೀವು ಅನೇಕ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಕುರಿತಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?
ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರ ಹುಳಿಗೆ (ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಕೆ್ಕ)
ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು” ಅಂದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆರೆಸಿದ್ದ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ
ಸದು್ದಕಾಯರ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರಭಾವಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮಾಕರ್ 8:27-30; ಲೂಕ 9:18-21)

13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಜನರು
ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಶಿಷ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ‘ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನ’ನೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ‘ಎಲೀಯ’ನೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು
‘ಯೆರೆಮೀಯ’ನೆಂದು ಇಲ್ಲವೆ ‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ’ನೆಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು.
ನೀನೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಗನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

17 ಯೇಸು, “ಯೋನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ ನೀನು
ಧನ್ಯನು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ
ಅಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನೇ ಪೇತ್ರ.
ನಾನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ.
ಪಾತಾಳಲೋಕದ ಬಲವು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾರದು. 19

ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ದೇವರ
ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ
ಕ್ಷಮೆಯು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ತಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 8:31-9:1; ಲೂಕ 9:22-27)

21 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ
ನಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ತಾನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ
ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಕರೆದೊಯು್ದ,
“ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಿನಗೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ
ಸಂಭವಿಸದಿರಲಿ!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈತಾನನೇ, ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗು!
ನೀನು ನನಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿರುವೆ! ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ
ಯೋಚನೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅವನು
ತನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಸಂಕಟ) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ನನಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು
ಪ್ರಯೋಜನ? ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು
ಏನನು್ನ ತಾನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲನು? 27 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ದೂತರೊಡನೆ ಮರಳಿ
ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವನು. 28 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯದೊಡನೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ರೂಪಾಂತರ
(ಮಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36)

ಆರು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ, ಪೇತ್ರನನು್ನ,
ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ
ಸಹೋದರನಾದ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಯೇಸು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 2 ಈ ಶಿಷ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆತನು
ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದನು. ಆತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನಂತೆ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪುಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ
ಬೆಳ್ಳಗಾದವು. 3 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು
ಮಾತಾಡುತಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೇ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ.

4 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಹಾಕುವೆವು. ನಿನಗೊಂದು, ಮೋಶೆಗೊಂದು ಮತು್ತ
ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದನು.

5 ಪೇತ್ರನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಒಂದು
ಮೋಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು ಮತು್ತ ಆ ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ
ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು. ನಾನು ಈತನನು್ನ
ಬಹಳ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

6 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಈ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅವರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಬೋರಲಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಆತನು
ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ಏಳಿ, ಹೆದರಬೇಡಿ”
ಎಂದನು. 8 ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9 ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ದಶರ್ನವನು್ನ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸತು್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ಮೇಲೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಎಲೀಯನು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಲೀಯನು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವನು. 12 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲೀಯನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರು
ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸಾ್ನನಿಕನಾದ
ಯೋಹಾನನನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-43)

14 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 15 “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದಯೆತೋರು. ಅವನು
ಮೂಛಾರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಬಾಧೆಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಆಗಾಗೆ್ಗ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳುತಾ್ತನೆ. 16 ನಾನು ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

17 ಯೇಸು, “ಅಯೊ್ಯೕ, ವಿಶಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ವಕ್ರಸಂತತಿಯೇ, ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಕಾಲ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಬೇಕು? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ಯೇಸು ಬಾಲಕನಲಿ್ಲದ್ದ ದೆವ್ವಕೆ್ಕ ಬಲವಾಗಿ
ಗದರಿಸಲು ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಆ
ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಗುಣವಾಯಿತು.

19 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಅವನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ನಮಗೇಕೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪವಿಶಾ್ವಸವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಾಸಿವೆ
ಕಾಳಿನಷಿ್ಟದ್ದರೂ, ಈ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ‘ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು’ ಎಂದು
ನೀವು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗದ
ಕಾಯರ್ಗಳೇ ಇರದು” ಎಂದನು. 21
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ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಎರಡನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45)

22 ಒಮೆ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. 23 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಆದರೆ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ ಬರುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
24 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ವಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ
ಕೆಲವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು
ದೇವಾಲಯದ ವಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು, “ಹೌದು, ಸಲಿ್ಲಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
“ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳು ಜನರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಜನರು
ಯಾರು? ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜನರೇ? ನಿನ್ನ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಪೇತ್ರನು, “ಬೇರೆ ಜನರು ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರರನು್ನ ನಾವೇಕೆ
ಕೋಪಗೊಳಿಸಬೇಕು? ನೀನು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡು. ಸರೋವರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೊದಲನೇ ಮೀನಿನ
ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆ, ಅದರ ಬಾಯೊಳಗೆ ವಾಷಿರ್ಕ ತೆರಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ
ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನು್ನ ಕಾಣುವೆ. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾ್ಥನ ಯಾರಿಗೆ?
(ಮಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48)

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾ್ಥನ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

2 ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ
ಮುಂದೆ ಆ ಮಗುವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: 3 “ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀವು
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 4 ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮ
ಸಾ್ಥನ ಪಡೆಯುತಾ್ತನೆ.

5 “ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು.

ಇತರರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 9:42-48; ಲೂಕ 17:1-2)

6 “ದೀನತೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಲಿ್ಲ
ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡಾಗುವುದು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಆಳವಾದ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 7 ಜನರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಬಹಳ ಕೇಡಾಗುವುದು.

8 “ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆದುಬಿಡು. ಕೈಯನಾ್ನಗಲಿ
ಕಾಲನಾ್ನಗಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆ
ಉತ್ತಮ. ಎರಡು ಕೈ ಮತು್ತ ಎರಡು ಕಾಲುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ
ಎಸೆದುಬಿಡು. ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಬೆಂಕಿಯ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವ
ಹೊಂದುವುದೇ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ.

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 15:3-7)

10 “ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ! ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೂತರನು್ನ
ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ದೂತರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರೆ. 11

12 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕುರಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುತಾ್ತನಲ್ಲವೇ? 13 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಯು
ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪಸಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ
ಒಂದು ಕುರಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುವನು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದೇ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ತಪು್ಪಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
(ಲೂಕ 17:3)

15 “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಲಿ ನಿನಗೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನೊಬ್ಬನೇ
ಇರುವಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿರಲು ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. 16 ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರಿನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಅಥವಾ ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರುವರು. 17 ಅವನು ಅವರ
ಮಾತನೂ್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ಸಭೆಯ ಮಾತನೂ್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಮನುಷ್ಯನಂತಾಗಲಿ
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನಂತಾಗಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

18 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನೀಡುವ ನಿಷಿದಾ್ಧಜ್ಞೆಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ ನಿಷಿದಾ್ಧಜ್ಞೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀಡುವ ಅನುಮತಿಯು ದೇವರೇ ನೀಡಿದ
ಅನುಮತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಏನನೆ್ನೕ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ. 20

ಇದು ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿರುತಾ್ತರೋ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಾನಿರುತೆ್ತೕನೆ.”

ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತ ಸಾಮ್ಯ
21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ

ಸಹೋದರನು ನನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ
ನಾನು ಎಷು್ಟ ಸಲ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ನಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳು
ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸು, “ಏಳು ಸಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಅವನು
ನಿನಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಲ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

23 “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ
ಸಾಲದ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ
ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24 ರಾಜನು ತನ್ನ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಲಿ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. 25 ಆ
ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಸಮಥರ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತವಾಗಿ
ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಕೆ್ಕ ವಜಾ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

26 “ಆಗ ಸೇವಕನು ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳೆ್ಮ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 27 ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನು್ನ
ಮನಿ್ನಸಿ ಅವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು.

28 “ತರುವಾಯ, ಅದೇ ಸೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಡಿದು, ‘ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡು’ ಎಂದನು.

29 “ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

ಮತಾ್ತಯ 17:22 664 ಮತಾ್ತಯ 18:29
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30 “ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೇವಕನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಸಾಲ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗೆ
ದೂರುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕನು
ಸಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. 31

ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಇತರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.”

32 “ಆಗ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು,
‘ನೀನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು. ನೀನು ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸಾಲವನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 33 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕರುಣೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇವಕನಿಗೂ ನೀನು ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸಬೇಕಿತು್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ 34 ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ
ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಾಯಿತು.

35 “ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೇ ಈ
ರಾಜನು ಮಾಡಿದನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ವಿವಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ
(ಮಾಕರ್ 10:1-12)

ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ
ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಮತೊ್ತಂದು ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜುದೇಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

2 ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

3 ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, “ತನ್ನದೇ ಆದ ಯಾವ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಲಿ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾಗ, ‘ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಗಂಡನಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣನಾ್ನಗಿಯೂ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 5 ಆದಕಾರಣ
ದೇವರು, ‘ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ
ಶರೀರವಾಗುವರು.’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ದೇವರೇ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕೂಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬಾರದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

7 ಫರಿಸಾಯರು, “ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ವಿವಾಹ
ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದ
ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ
ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. 9 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ. ಮೊದಲಿನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬನೊಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಆಗಬಹುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

10 ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲು ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆ
ಆಗದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು
ದೇವರು ಯಾರನು್ನ ಸಮಥರ್ರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 12 ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಬೇರೆಬೇರೆ
ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು
ನಪುಂಸಕರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ನಪುಂಸಕರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತಾ್ತರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮದುವೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥವನು ಮದುವೆ ವಿಷಯವಾದ ಈ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾ್ವಗತ
(ಮಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಂದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂಥವರದೇ” ಎಂದನು.
15 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಧನಿಕ ಯುವಕನ ಸಮಸೆ್ಯ
(ಮಾಕರ್ 10:17-31; ಲೂಕ 18:18-30)

16 ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಬೋಧಕನೇ ನಾನು
ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಯೇಸು, “ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆದರೆ ನೀನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೇಸು “ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು,

ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು. 19 ನಿನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆಯವರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಆ ಯುವಕನು, “ನಾನು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 ಯೇಸು, “ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ನಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ಆಗ
ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರ ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ. 24 ಹೌದು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ
ನುಸುಳುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

25 ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ, “ಹಾಗಾದರೆ
ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

26 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ, “ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಾವು ನಮಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು. ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು”
ಎಂದನು.

28 ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೊಸ ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ತನ್ನ ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು. ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29 ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಬಿಟ್ಟವುಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 30 ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಕಡೆಯರಾಗುವರು; ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು.

ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ

“ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಒಬ್ಬ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ
ಅವನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ

ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 2 ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಆ ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಮತಾ್ತಯ 18:30 665 ಮತಾ್ತಯ 20:2
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3 “ಸುಮಾರು ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಯಜಮಾನನು ಪೇಟೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 4 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆ
ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

“ಆ ಯಜಮಾನನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಹನೆ್ನರಡು
ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ
ಎರಡು ಸಲವೂ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಕೂಲಿಯವರನು್ನ ಅವನು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದನು. 6 ಸುಮಾರು ಐದು
ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಯಜಮಾನನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವನು ಕಂಡು, ‘ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ
ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

7 “ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ‘ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

“ಆ ಯಜಮಾನನು, ‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ, ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು
ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ, ‘ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನು್ನ
ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ತನಕ
ಕೂಲಿ ಕೊಡು’ ಎಂದನು.

9 “ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10 ನಂತರ
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಗೊತು್ತಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಬೇರೆ ಆಳುಗಳಿಗಿಂತ ತಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಿಕು್ಕವುದೆಂದು ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ
ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನ ಬಗೆ್ಗ
ಗೊಣಗುಟು್ಟತಾ್ತ, 12 ‘ಕೊನೆಗೆ ಗೊತು್ತಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಳುಗಳು ಒಂದು
ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಅವರಿಗೂ
ನಮ್ಮಷೆ್ಟೕ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಾವಾದರೋ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದರು.

13 “ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಆ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ,
‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಒಂದು
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ? 14

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೂಲಿ ಕೊಟೆ್ಟನೋ ಅಷೆ್ಟೕ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊನೆಗೆ
ಗೊತು್ತಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಹಣವನು್ನ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು
ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವೆಯಾ?’ ಎಂದನು.

16 “ಇದೇಪ್ರಕಾರ ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು,
ಮೊದಲಿನವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು.”

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-34)

17 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಕರೆದು, 18 “ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 19 ಅವರು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದು, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ
ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತನಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 10:35-45)

20 ಆಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಳು. ಅವಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅವಳೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವಳು
ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ
ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

21 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನು?” ಎಂದನು.
ಅವಳು, “ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ

ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

22 ಯೇಸು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನೀವು ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ. ನಾನು
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಸಾಧ್ಯವೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಎಡಗಡೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ
ಆಯೆ್ಕಮಾಡುವವನು ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿ್ದರಿಸಿದಾ್ದನೋ ಅವರಿಗೇ ಆ ಅವಕಾಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 25 ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಅಧಿಕಾರ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಮತು್ತ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಅಧಿಕಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಚಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು
ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲು ಇಚಿ್ಫಸುವವನು
ಸೇವಕನಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಗುಲಾಮನಂತೆ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬೇಕು. 28 ಇದೇ ನಿಯಮ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಈಡುಕೊಡಲು ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43)

29 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆರಿಕೋವಿನಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಬಹಳ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 30 ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಈ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ, “ಪ್ರಭುವೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ,
ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

31 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಡರನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ದಾವೀದನ
ಕುಮಾರನೇ, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು!” ಎಂದು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

32 ಯೇಸು ನಿಂತು, ಆ ಕುರುಡರಿಗೆ “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದನು.

33 ಆಗ ಕುರುಡರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡು!” ಅಂದರು.

34 ಯೇಸು ಅವರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಅರಸನಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-38; ಯೋಹಾನ 12:12-19)

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನತ್ತ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆತ್ಛಗೆಯನು್ನ ಸಮೀಸಿದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ

ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರುವ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅಲೆ್ಲೕ
ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಾಣುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಸಹ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆ ಎರಡು
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ನೀವು ಏಕೆ
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಈ ಕತೆ್ತಗಳು ಗುರುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಆತನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

4 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಜೆಕಯರ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಇದರಿಂದ
ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:

5 “ಸೀಯೋನ್ ನಗರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ,
‘ನಿನ್ನ ರಾಜನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ದೀನತೆಯಿಂದ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಹೌದು, ಪಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.’”

ಜೆಕಯರ್ 9:9
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6 ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಾಯಿ
ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಮರಿಯನೂ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. 7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಾಕಿದರು. 8 ಆಗ ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ
ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವರು
ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ
ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು:
“ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ!’

ಕೀತರ್ನೆ. 118:25-26
ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!”

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಹೋದನು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈತನೇ
ಯೇಸು. ಈತನು ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ
ಊರಿನ ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

ದೇವಾಲಯವು ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯ
(ಮಾಕರ್ 11:15-19; ಲೂಕ 19:45-48; ಯೋಹಾನ 2:13-22)

12 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದ
ಮತು್ತ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನು ಹೊರಗೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು; ನಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಮತು್ತ
ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 13

ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ, “‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿ’ಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕುರುಡರು ಮತು್ತ ಕುಂಟರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
15 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು,
“ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಕೋಪಗೊಂಡರು.

16 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಈ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ‘ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಳೆಯ ಕೂಸುಗಳಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಲು ಕಲಿಸಿರುವೆ’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ.
ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

17 ಬಳಿಕ ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಥಾನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಯೇಸು ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು.

ನಂಬಿಕೆಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ
(ಮಾಕರ್ 11:12-14, 20-24)

18 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು. 19 ಆತನು ದಾರಿಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣನು್ನ
ತಿನ್ನಲು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳೇ
ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನೆಂದಿಗೂ
ಹಣು್ಣಬಿಡದಂತಾಗಲಿ!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಜೂರದ ಮರ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

20 ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಈ
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಅಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಹೇಗೆ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬಿದರೆ ನಾನು ಈ ಮರಕೆ್ಕ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು
ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಪೂಣರ್
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. 22 ನೀವು
ನಂಬಿ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು
ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಸಂದೇಹ
(ಮಾಕರ್ 11:27-33; ಲೂಕ 20:1-8)

23 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಜನರ ಹಿರಿಯ
ನಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!”
ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ನಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುವ
ಅಧಿಕಾರ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಇಲ್ಲವೆ
ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ ಹೇಳಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕುರಿತು ತಮೊ್ಮಳಗೆ, “‘ಯೋಹಾನನು ಕೊಟ್ಟ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ, ‘ಹಾಗಾದರೆ
ಯೋಹಾನನನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 26

‘ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದಿತು’ ಎಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ
ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

27 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಅಧಿಕಾರ
ಬಂದಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

ಆಗ ಯೇಸು, “ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
28 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ

ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲನೆಯ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ ಈ
ದಿನ ನೀನು ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅದಕೆ್ಕ ಮಗನು, ‘ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದನು. ಆದರೆ
ಆ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

30 “ತಂದೆಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಮಗನೇ, ಈ
ದಿನ ನೀನು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು’ ಎಂದನು.
ಮಗನು, ‘ಆಗಲಿಯಪಾ್ಪ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದನು. ಆದರೆ ಆ ಮಗನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

31 “ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಯಾರು
ವಿಧೇಯರಾದರು?”

ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು, “ಮೊದಲನೆಯ ಮಗ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರನು್ನ ಮತು್ತ ವೇಶೆ್ಯಯರನು್ನ ಕೆಟ್ಟಜನರೆಂದು
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಾ್ತರೆ. 32 ನೀವು ಜೀವಿಸತಕ್ಕ
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು.
ನೀವು ಯೋಹಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು
ಮತು್ತ ವೇಶೆ್ಯಯರು ನಂಬಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವಿನೂ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಲು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಲು
ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತಲ್ಲ.

ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಮಗನ ಆಗಮನ
(ಮಾಕರ್ 12:1-12; ಲೂಕ 20:9-19)

33 “ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ
ತೋಟವಿತು್ತ. ಅವನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು;
ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರಿಸಲು
ಆಲೆಯನು್ನ ಹೂಡಿಸಿದನು. ಕಾವಲಿಗಾಗಿ ಅಟ್ಟಣೆಯನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಆ ತೋಟವನು್ನ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ವಿದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ
ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಪಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

35 “ಆದರೆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಡೆದರು; ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರು; ಮೂರನೇ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಸೇವಕರನು್ನ
ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ರೈತರು ಮೊದಲನೆ ಸಲ
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ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮಾಡಿದರು. 37 ಆಗ ಅವನು,
‘ರೈತರು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವರು’ ಎಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

38 “ಆದರೆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ‘ಇವನು ತೋಟದ
ಒಡೆಯನ ಮಗನು. ಈ ತೋಟ ಇವನದಾಗುವುದು. ನಾವು
ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಈ ತೋಟ ನಮ್ಮದಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು
ಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕಸೆದು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

40 “ಹೀಗಿರಲು ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ತಾನೇ ಬಂದಾಗ ಈ
ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ?”

41 ಯೆಹೂದ್ಯ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ನಾಯಕರು, “ಅವನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಪಾಲನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇದನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ:
‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು.
ಪ್ರಭುವು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಇದು ನಮಗೆ

ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿದೆ.’
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43 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಆ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 44 ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮನುಷ್ಯನು
ತುಂಡುತುಂಡಾಗುತಾ್ತನೆ. ಈ ಕಲು್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವನು.”

45 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ
ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 46 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಉಪಾಯ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು
ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಊಟಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 14:15-24)

ಯೇಸು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಾಮ್ಯಗಳ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು: 2

“ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಆ ರಾಜನು
ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ
ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಅವರು ಔತಣಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

4 “ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, ‘ಈ
ಜನರನು್ನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಔತಣವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಗಳನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸದೆ್ದೕನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

5 “ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರು ಸೇವಕರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬೇರೊಬ್ಬನು ತನ್ನ
ವಾ್ಯಪಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 6 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಆ
ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 7 ಆಗ
ರಾಜನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ
ಕೊಲೆಗಾರರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಹಾಕಿಸಿದನು.

8 “ಬಳಿಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಮದುವೆ ಊಟ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಊಟಕೆ್ಕ ಬರುವಷು್ಟ
ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಡ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಿರಿ’ ಎಂದನು.
10 ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಬೀದಿಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕಂಡ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು ಎನ್ನದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಊಟ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.

11 “ಆಗ ರಾಜನು ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಲು ಒಳಗೆ ಬಂದನು.
ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ರಾಜನು ಕಂಡು, 12 ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ
ಬಂದೆ? ನೀನು ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ’ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ರಾಜನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಇವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಹೊರಗೆ
ಕತ್ತಲೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಿರಿ’ ಅಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವರು.

14 “ಹೌದು, ಆಹಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕರಾದರೂ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ.”

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮಾಕರ್ 12:13-17; ಲೂಕ 20:20-26)

15 ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪು್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಉಪಾಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಫರಿಸಾಯರ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜಕೀಯ
ಪಂಗಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು
ಯಥಾಥರ್ವಂತನೆಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರ ಮಾಗರ್ದ
ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಬೇರೆಯವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೇ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ನೀನು
ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪೊ್ಪೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಈ ಜನರ ಕುತಂತ್ರವು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು, “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? 19 ತೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ” ಎಂದನು. ಜನರು ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 20 ಆಗ ಆತನು, “ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರ
ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ ಮತು್ತ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 ಜನರು, “ಅದು ಸೀಸರನ ಮುಖಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಹೆಸರು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ;
ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಅಂದನು.

22 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದಕಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮಾಕರ್ 12:18-27; ಲೂಕ 20:27-40)

23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸದು್ದಕಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, (ಯಾರಿಗೂ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದು್ದಕಾಯರ
ನಂಬಿಕೆ.) 24 “ಬೋಧಕನೇ, ವಿವಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಂತಾನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ಮೊದಲನೆಯವನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸಹೋದರನು ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. 26 ಬಳಿಕ ಎರಡನೆಯ
ಸಹೋದರನೂ ಸತ್ತನು. ಹೀಗೆಯೇ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಆಯಿತು. 27 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 28 ಆದರೆ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಮರಣದಿಂದ
ಮೇಲೇಳುವಾಗ ಅವಳು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

29 ಯೇಸು, “ನೀವು ತಪಾ್ಪಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲು
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
30 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದ
ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತಾ್ತರೆ. 31 ಸತ್ತವರ ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಕುರಿತು
ದೇವರು, 32 ‘ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು
ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಓದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ
ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲಾ್ಲ” ಅಂದನು.

33 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು?
(ಮಾಕರ್ 12:28-34; ಲೂಕ 10:25-28)

34 ಸದು್ದಕಾಯರು ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಲಾಗದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 35 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು,
36 “ಬೋಧಕನೇ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಜ್ಞೆ
ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಮತಾ್ತಯ 21:37 668 ಮತಾ್ತಯ 22:36
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37 ಯೇಸು, “‘ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.
ನೀನು ಆತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’ 38 ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಜ್ಞೆ. 39 ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ಮೊದಲನೆಯ
ಆಜ್ಞೆಯಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ
ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಆ ಆಜ್ಞೆ. 40 ಇಡೀ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಎರಡು
ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅಥರ್ವನೆ್ನೕ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮಾಕರ್ 12:35-37; ಲೂಕ 20:41-44)

41 ಫರಿಸಾಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42

“ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೇನು? ಆತನು ಯಾರ
ಮಗನು?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ಫರಿಸಾಯರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಮಗನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

43 ಆಗ ಯೇಸುವು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ದಾವೀದನು
ಆತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆದನು? ದಾವೀದನು
ಪರಿಶುದಾ್ಧತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

44 ‘ಪ್ರಭು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ),
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ

ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’

ಕೀತರ್ನೆ. 110:1
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 45 ದಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ ಎಂದು
ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲು ಆತನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಗನಾಗಲು ಹೇಗೆ
ಸಾಧ್ಯ?” ಅಂದನು.

46 ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲು ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ವಂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳಲು ಯಾರೂ ಧೈಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಧಾಮಿರ್ಕ ನಾಯಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
(ಮಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 11:37-52; 20:45-47)

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೂ ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2

“ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವರು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು
ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾದರಿ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಾವೇ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಅವರು
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ತಾವಾದರೋ ಆ
ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವದನಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

5 “ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂಬ ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ತುಂಬಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಮರ್ದ ಚೀಲಗಳನು್ನ
ಅವರು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಈ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡದನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು
ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಉದ್ದ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 6 ಆ ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಅತಿ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 7

ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮಗೆ ಮಯಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಶಿಸುತಾ್ತರೆ; ಜನರಿಂದ ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ.

8 “ಆದರೆ ನೀವು ಉಪದೇಶಕರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರಸಹೋದರಿಯರು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಉಪದೇಶಕನು. 9

ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ‘ತಂದೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ
ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. 10 ‘ಗುರು’ವೆಂದೂ
ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಗುರು. 11 ಸೇವಕನಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ
ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 12 ತಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನೆಂದು
ತನ್ನನು್ನ ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

13 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ಜನರು ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದಾರಿಯನು್ನ ನೀವು ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವೂ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವ
ಜನರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 14

15 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ದಾಟಿ ಬೇರೆಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು
ನರಕಪಾತ್ರರಾಗುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ನೀವೇ ಕುರುಡರು. ಒಬ್ಬನು ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದರೆ,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ! 17 ನೀವು
ಕುರುಡರಾದ ಮೂಖರ್ರು! ಯಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಚಿನ್ನವೋ
ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯವೋ? ಆ ಚಿನ್ನವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ
ದೇವಾಲಯದಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು.

18 “ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಅದಕೆ್ಕೕನೂ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನೀವು
ಕುರುಡರು. ನಿಮಗೇನೂ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು
ಹೆಚಿ್ಚನದು? ಕಾಣಿಕೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೋ? ಕಾಣಿಕೆ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಂಡದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯೇ ಹೆಚಿ್ಚನದು. 20 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುವವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. 21

ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ದೇವಾಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವಾತನ ಮೇಲೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. 22 ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡುವವನು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು.

23 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲೂ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಪುದೀನ, ಸಬ್ಬಸಿ್ಸಗೆ ಸೊಪು್ಪ, ಜೀರಿಗೆ ಗಿಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ
ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಪಾಲನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ಯಥಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ನೀವು ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಮೊದಲು ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ಈಗ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಂಥ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 24 ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಕುರುಡರು! ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಕುಡಿಯುವ
ಪಾನೀಯದೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ
ಒಂಟೆಯನು್ನ ನುಂಗುವವನಂತೆ ನೀವಿದಿ್ದೕರಿ.

25 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾತೆ್ರ ಬಟ್ಟಲುಗಳ
ಹೊರಭಾಗವನು್ನ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ
ಒಳಭಾಗವು ಮೋಸದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತ ನೀಡುವ
ಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿವೆ. 26 ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು
ಕುರುಡರು! ಮೊದಲು ಬಟ್ಟಲಿನ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಶುಚಿಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ಬಟ್ಟಲಿನ ಹೊರಭಾಗವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು.

27 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಸುಣ್ಣ ಹಚಿ್ಚದ
ಸಮಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಸಮಾಧಿಗಳ ಹೊರಭಾಗ ಚಂದವಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಭಾಗ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎಲಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ಹೊಲಸುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 28 ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ
ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ಕಪಟದಿಂದಲೂ
ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ.

29 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು. ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿ ಜೀವಿಸದವರ ಗೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಗೌರವ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 30 ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 31 ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳು (ಸಂತತಿಯವರು) ನೀವೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 32 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಆ ಪಾಪವನು್ನ
ನೀವು ಪೂತಿರ್ಮಾಡುವಿರಿ!
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33 “ನೀವು ಸಪರ್ಗಳು! ನೀವು ವಿಷಕರವಾದ ಹಾವುಗಳ
ಕುಟುಂಬದವರು! ನೀವು ದೇವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀಪುರ್ಹೊಂದಿ ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿರಿ!
34 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವಿರಿ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿರಿ; ಇತರ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಡೆಯುವಿರಿ; ನೀವು ಅವರನು್ನ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿರಿ.

35 “ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ
ಸತು್ಪರುಷರ ಕೊಲೆಯ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ನೀವು ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ.
ಸತು್ಪರುಷನಾದ ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬರಕೀಯನ
ಮಗನಾದ ಜಕರೀಯನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುವಿರಿ. ಜಕರೀಯನು ದೇವಾಲಯಕೂ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೂ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 36 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಈ ಅಪರಾಧಗಳೆಲಾ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಲೂಕ 13:34-35)

37 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಅನೇಕ ಸಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಆದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 38 ಈಗ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. 39 ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವಾತನನು್ನ
ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವ ತನಕ ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.”

ನೆಲಸಮವಾಗಲಿರುವ ಮಹಾದೇವಾಲಯ
(ಮಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33)

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸು “ಈ

ಕಟ್ಟಡಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಎಲಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ,
ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ! ನೀನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಬರುವಾಗ ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಸಮಾಪಿ್ತಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ
ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವಿದು: “ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ!
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 5

ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು, ‘ನಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅನೇಕರನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸುವರು. 6 ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಶಬ್ದವನೂ್ನ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಹೆದರಬೇಡಿ. ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಇವುಗಳು
ಸಂಭವಿಸಲೇಬೇಕು. 7 ಜನಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬರಗಾಲಗಳು
ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. 8

ಇವೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ ಆರಂಭವಷೆ್ಟೕ.
9 “ಆಗ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು. 10 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 11

ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರನು್ನ
ವಂಚಿಸುವರು. 12 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಹುಜನ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು. 13 ಆದರೆ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢವಾಗಿರುವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುತಾ್ತನೆ. 14

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರತಿ
ಜನಾಂಗಕೂ್ಕ ಸಾರಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.

15 “ಭಯಂಕರವಾದ ನಾಶಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದ ವಸು್ತವೊಂದನು್ನ
ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಭಯಂಕರವಾದ
ವಸು್ತವು ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವವನು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.) 16 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 17 ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು
ಇಳಿದು ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

19 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳಿರುವ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೂ ಎಂಥಾ ಗೋಳಾಟ! 20 ನೀವು ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾದ
ಈ ಸಮಯವು ಚಳಿಗಾಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಬರದಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಹಾ
ಸಂಕಟ ಇರುವುದು. ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ
ಸಂಕಟವು ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ
ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 “ದೇವರು ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಸಮಯವನು್ನ
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಜೀವದಿಂದ
ಉಳಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ
ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

23 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ, ‘ನೋಡಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು, ‘ಆತನು
ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ.
24 ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು.
25 ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ಅದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

26 “‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ
ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇದಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 27 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಾ್ತ ಲೋಕದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಕಾಣಿಸುವುದು. 28 ಹದು್ದಗಳು ಎಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಣವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ
ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು.

29 “ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಕೂಡಲೇ,
‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು.
ಚಂದ್ರನು ಕಾಂತಿಹೀನನಾಗುವನು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳುವವು.
ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ಕಂಪಿಸುವುದು.’

ಯೆಶಾಯ 13:10; 34:45
30 “ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಆಗಮನದ ಸೂಚನೆಯು

ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಲೋಕದ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಗೋಳಾಡುವರು. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಬರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. ಆತನು
ಶಕಿ್ತಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೂ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವನು. 31

ಮಹಾಶಬ್ದದ ತುತೂ್ತರಿಯ ಘೋಷಣೆಯೊಡನೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ದೇವದೂತರು
ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

32 “ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸುರಾಗಿ ಎಳೆಯದಾಗಿದು್ದ
ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಯು
ಹತಿ್ತರವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 33 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಆ
ಸಮಯ ಹತಿ್ತರವಾಯಿತೆಂದೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34

ಇಂದಿನ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ! 35 ಭೂಮಿಯೂ ಆಕಾಶವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ,
ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ಆ ಸಮಯ ದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ
(ಮಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 17:26-30; 34-36)

36 “ಆ ದಿನವು ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಿಗೂ ಆ ದಿನವು ಅಥವಾ ಆ
ಸಮಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. ತಂದೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಮತಾ್ತಯ 23:33 670 ಮತಾ್ತಯ 24:36
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37 “ನೋಹನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗಲೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 38

ಜಲಪ್ರಳಯಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು,
ಮದುವೆಯಾಗುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವ
ತನಕ ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 39 ಏನು
ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಆ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿತು.

“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗುವುದು.
40 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. 41

ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ
ಬಿಡಲಾಗುವುದು.

42 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬರುವ
ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. 43 ಇದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಕಳ್ಳನು
ಯಾವಾಗ ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಬರಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ.
ನೀವು ನೆನಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತಾ್ತನೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟ ಸೇವಕ
(ಲೂಕ 12:41-48; 34-36)

45 “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಸೇವಕನು ಯಾರು? ಇತರ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯಜಮಾನನು ಯಾವ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಡುತಾ್ತನೋ
ಅವನೇ. 46 ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಯಜಮಾನನು ಬಂದರೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. 47 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

48 “ಆದರೆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಯಜಮಾನನು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ನೆನಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? 49 ಆ ಸೇವಕನು
ಇತರ ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಾ್ತ ತನ್ನಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಾ್ತ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಇರುವನು. 50 ಹೀಗೆ
ಅವನಿನೂ್ನ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಬಂದು 51 ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಕಪಟಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೂಕಿಸುವನು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಾಧೆಯಿಂದ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ತಮ್ಮ
ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಾ್ತ ಇರುವರು.

ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರನು್ನ ಕುರಿತ ಸಾಮ್ಯ

“ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ
ಎನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಈ ಸಾಮ್ಯವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದುಮಗನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು. 2

ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಇನು್ನಳಿದ ಐದು
ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರಾಗಿದ್ದರು. 3 ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ
ದೀಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತಂದರೇ ಹೊರತು ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 5 ಮದುಮಗನ
ಆಗಮನ ತಡವಾಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯಾಸದಿಂದ
ತೂಕಡಿಸುತಾ್ತ ನಿದೆ್ರಹೋದರು.

6 “ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ‘ಮದುಮಗನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ! ಬನಿ್ನರಿ,
ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿರಿ!’ ಎಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

7 “ಆಗ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತ
ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ
ದೀಪಾರತಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯೆಲಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು’ ಎಂದರು.

9 “ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು, ‘ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣ ನಮಗೇ
ಸಾಕಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಎಣೆ್ಣ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ,
ಮದುಮಗನು ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಮದುಮಗನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ನಂತರ ಬಾಗಿಲು
ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.

11 “ತರುವಾಯ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬಂದು, ‘ಸಾ್ವಮೀ,
ಸಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ ಬರಲು ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ’ ಅಂದರು.

12 “ಆದರೆ ಮದುಮಗನು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಬರುವ ದಿನವಾಗಲಿ ಸಮಯವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ಮೂವರು ಸೇವಕರನು್ನ ಕುರಿತ ಸಾಮ್ಯ
(ಲೂಕ 19:11-27)

14 “ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು, ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು
ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 15 ಅವನು ಆ
ಸೇವಕರ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಐದು ತಲಾಂತು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು.
ಮೂರನೇ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 16 ಐದು ತಲಾಂತು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೇವಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣವನು್ನ
ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. 17

ಎರಡು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದ ಸೇವಕನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಹಣವನು್ನ
ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. 18

ಆದರೆ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಆ ಹಣವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು.

19 “ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಯಜಮಾನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
ತಾನು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವನು ಸೇವಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದನು. 20 ಐದು ತಲಾಂತು ಪಡೆದ ಸೇವಕನು ಇನೂ್ನ ಐದು
ತಲಾಂತನು್ನ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಐದು ತಲಾಂತನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ನಾನು ಅದನು್ನ
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಐದು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದನು.

21 “ಯಜಮಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ. ಆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು
ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 “ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನು
ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎರಡು
ತಲಾಂತು ಕೊಟೆ್ಟ. ನಾನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇನೂ್ನ
ಎರಡು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವೆ’ ಅಂದನು.

23 “ಯಜಮಾನನು, ‘ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕ.
ನೀನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಬಂದು, ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕನು
ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಧಣಿಯೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಕಠಿಣ
ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನೀನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ರಾಶಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕೊಯು್ಯವವನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಹಣವನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟೆ್ಟನು. ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ
ಇಲಿ್ಲದೆ, ತೆಗೆದುಕೊ’ ಅಂದನು.

26 “ಅದಕೆ್ಕ ಯಜಮಾನನು, ‘ನೀನು ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ
ಸೇವಕ! ನಾನು ನೆಡದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನೆಂದು
ಮತು್ತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತತೆ್ತೕ? 27 ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ನಾನು ಅಸಲಿನೊಡನೆ ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28 “ಬಳಿಕ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಬೇರೆ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ಅವನ ಒಂದು
ತಲಾಂತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿರುವ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 29 ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಆದರೆ
ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಬಳಿಕ ಆ
ಯಜಮಾನನು, ‘ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಾರದ ಆ ಸೇವಕನನು್ನ, ಜನರು
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವ
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬರಿ’ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಸವರ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ನೀಡುವ ತೀಪುರ್
31 “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ

ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ ಮತೆ್ತ ಬರುವಾಗ ರಾಜನಾಗಿ
ಮಹಾಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 32 ಭೂಲೋಕದ
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ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಟು್ಟಗೂಡುತಾ್ತರೆ. ಕುರುಬನು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಆಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು; 33 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.

34 “ಆಗ ರಾಜನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ, ‘ಬನಿ್ನರಿ,
ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನರಿ,
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ
ರಾಜ್ಯವು ಲೋಕ ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 35 ನೀವು ಈ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ನಾನು
ಬಾಯಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ. ನಾನು
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 36 ನಾನು
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ.
ನಾನು ಕಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ.
ನಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ’
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

37 “ಆಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟೆ್ಟವು? ನೀನು
ಬಾಯಾರಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು? 38

ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೆವು? ನಿನಗೆ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟೆ್ಟವು? 39 ನೀನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು್ನ ಅಥವಾ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆವು?’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

40 “ಆಗ ರಾಜನು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದೆಲ್ಲವನು್ನ
ನನಗೂ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

41 “ಆಮೇಲೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ‘ನನಿ್ನಂದ
ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಸೈತಾನನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ಆರದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೀಳಿರಿ. 42 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಬಾಯಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ನಾನು
ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದನು. ನೀವು ನನಗೆ
ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು ಮತು್ತ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.

44 “ಅವರು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಹಸಿದಿದೆ್ದ ಮತು್ತ
ಬಾಯಾರಿದೆ್ದ? ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದ? ನಿನಗೆ
ಯಾವಾಗ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ? ನೀನು ಯಾವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದ
ಮತು್ತ ಸೆರೆವಾಸದಲಿ್ಲದೆ್ದ? ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿಯೂ ನಿನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದದು್ದ ಯಾವಾಗ?’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುವರು.

45 “ಆಗ ರಾಜನು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ
ಮಾಡದಂತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.

46 “ಆಗ ಕೆಟ್ಟಜನರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವರು. ಅವರಿಗೆ
ನಿತ್ಯದಂಡನೆಯಾಗುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಾದರೋ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವರು.”

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಆಲೋಚನೆ
(ಮಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2; ಯೋಹಾನ 11:45-53)

ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ,
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, 2 “ನಾಳಿದು್ದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂದು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು” ಎಂದನು.
3 ಇತ್ತ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ

ನಾಯಕರು, ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಹೆಸರು ಕಾಯಫ. 4 ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಉಪಾಯದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಸಭಿಕರು, “ನಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು
ಕೋಪಗೊಂಡು ದಂಗೆ ಏಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್
(ಮಾಕರ್ 14:9; ಯೋಹಾನ 12:1-8)

6 ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಿಮೋನ ಎಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 7 ಆಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಬಹು ಬೆಲೆಬಾಳುವ
ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ
ಸುರಿದಳು.

8 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ಆ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಏಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ? 9 ಅದನು್ನ ಬಹಳ
ಹಣಕೆ್ಕ ಮಾರಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲಾ್ಲ” ಎಂದರು.

10 ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಆಕೆಯು ನನಗೆ
ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಳು. 11 ಬಡಜನರು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಾನು ಸತ್ತನಂತರ ನನ್ನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಸುರಿದಳು. 13 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಈಕೆಯ
ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶತು್ರ ಯೂದ
(ಮಾಕರ್ 14:10-11; ಲೂಕ 22:3-6)

14 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ
ಯೂದನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 15 “ಯೇಸುವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಡುವಿರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಯೂದನು ಸಮಯ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮಾಕರ್ 14:21-22; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ಯೋಹಾನ 13:21-30)

17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಂದು
ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವು ನಿನಗಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸೂಚಿಸುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯ
ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಾನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಕನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 19

ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದರು.

20 ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 21 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಲಿ್ಲರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಶಿಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

23 ಯೇಸು, “ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಅದು್ದವವನೇ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಮರಣ
ಹೊಂದುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸುವವನಿಗೆ ಬಹಳ
ಕೇಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ, ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿದ್ದ
ಯೂದನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವವನು ನಾನಲ್ಲ
ತಾನೇ?” ಎಂದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಹೌದು, ಅವನು ನೀನೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
(ಮಾಕರ್ 14:22-26; 22:15-20; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:23-25)

26 ಅವರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ
ಮುರಿದು, “ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
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27 ನಂತರ ಯೇಸು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯಿರಿ. 28 ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ನನ್ನ
ರಕ್ತ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ.
29 ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಇನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ್ಯರ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34; ಯೋಹಾನ 13:36-38)

31 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಇಂದು ರಾತಿ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
‘ನಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು,
ಆಗ ಕುರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’

ಜೆಕಯರ್ 13:7
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 32 ಆದರೆ ನಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ
ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವೆನು. ನಂತರ ನಾನು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವೆನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆಯೇ
ನಾನು ಅಲಿ್ಲರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ
ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

34 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂದು ರಾತಿ್ರ
ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ”
ಅಂದನು.

35 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸತ್ತರೂ ಸರಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ
ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸಂಕಟದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮಾಕರ್ 14:32-42; ಲೂಕ 22:39-46)

36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ,
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37

ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಜೆಬೆದಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಹಳ
ದುಃಖದಿಂದ ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿ 38 ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಆತ್ಮವು
ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುಃಖದಿಂದ
ಒಡೆದುಹೋಗುವಂತಿದೆ. ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೋರಲಬಿದು್ದ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಂಕಟದ ಈ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಮಾಡು” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ನಂತರ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಅವರು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? 41 ನೀವು
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
ಮನಸೆ್ಸೕನೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲಸಾಲದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

42 ಯೇಸು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಸ್ಪಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ,
“ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಸಂಕಟದ ಈ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ” ಎಂದನು.

43 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು
ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ
ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. 44 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಅದೇ
ರೀತಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

45 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ
ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಾ್ತ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಾ? ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ
ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 46

ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಎದೆ್ದೕಳಿ! ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ
ಮನುಷ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53; ಯೋಹಾನ 18:3-12)

47 ಯೇಸು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಯೂದನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.
ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 48 ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 49 ಅಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ, ನಮಸಾ್ಕರ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

50 ಆಗ ಯೇಸು, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕೆಲಸ
ಇದೆಯೋ?” ಎಂದನು.

ಕೂಡಲೇ ಆ ಜನರು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಬಂಧಿಸಿದರು.
51 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಸೆಳೆದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

52 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಗೆ ಹಾಕು. ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಬಳಸುವ ಜನರು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ. 53 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ದೇವದೂತರ ಹನೆ್ನರಡು
ಸೇನಾದಳಗಳನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತದ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 54

ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ
ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

55 ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಪರಾಧಿಯನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವವರಂತೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲೇ
ಇಲ್ಲ. 56 ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವುದೆಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇದೆಲಾ್ಲ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
(ಮಾಕರ್ 14:53-65; ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ಯೋಹಾನ 18:13-14, 19-24)

57 ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರಧಾನ
ಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. 58 ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೋಡಲು ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ದೂರದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಭವನದ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು
ಕಾವಲುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

59 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು. 60 ಅನೇಕರು ಬಂದು,
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೊಂದೂ ಸಮಿತಿಗೆ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು, 61 “ಈ ಮನುಷ್ಯನು, ‘ನಾನು
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

62 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಎದು್ದನಿಂತು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏನಾದರೂ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯಾ? ಇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೆಲಾ್ಲ ನಿಜವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 63 ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು.

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಮತೆ್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನೀನು
ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದನು.

64 ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ನಾನು. ಆದರೆ
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ ಆಕಾಶದ ಮೋಡಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

65 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವದೂಷಣೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಮಗೆ ಇನು್ನ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.
ಇವನು ಮಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವೇ ಕೇಳಿದಿರಿ. 66 ನಿಮ್ಮ
ತೀಮಾರ್ನವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಅಪರಾಧಿ. ಇವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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67 ನಂತರ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಉಗುಳಿದರು. ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು. ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದರು. 68 ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು!
ನಿನಗೆ ಹೊಡೆದವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

ಪೇತ್ರನ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:56-62; ಯೋಹಾನ 18:15-18, 25-27)

69 ಇತ್ತ ಪೇತ್ರನು ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸೇವಕಿಯೊಬ್ಬಳು
ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಸಹ ಗಲಿಲಾಯದ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

70 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ,
“ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು
ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.

71 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

72 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಯೇಸುವೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ!”
ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.

73 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ತರುವಾಯ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು
ಪೇತ್ರನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, “ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

74 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿ, “ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ
ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 75

“ಆತನು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೋಳಿ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು
ತನಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು
(ಮಾಕರ್ 15:1; ಲೂಕ 23:1-2; ಯೇಹಾನ 18:28-32)

ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಮಹಾಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. 2 ಅವರು ಆತನನು್ನ

ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

ಯೂದನ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
(ಅಪೊ. ಕಾಯರ್. 1:18-19)

3 ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು, ತಾನು ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹಕಾ್ಕಗಿ
ಬಹಳ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯನಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, 4 “ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟೆ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು, “ಅದಕೆ್ಕ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ! ಅದು
ನಿನ್ನ ಸಮಸೆ್ಯ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

5 ಆಗ ಯೂದನು ಆ ಹಣವನು್ನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡನು.

6 ಮಹಾಯಾಜಕರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಆಯು್ದಕೊಂಡು, “ಈ ಹಣವನು್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತೆ್ಯಗಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಕಾರಣ ಇದನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 7

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ “ಕುಂಬಾರನ ಹೊಲ” ಎಂಬ
ಜಮೀನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಪ್ರವಾಸ ಬಂದವರು ಸತ್ತರೆ, ಅವರನು್ನ ಈ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲಾಯಿತು. 8 ಆದಕಾರಣವೇ ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ಇಂದಿಗೂ “ಜೀವಹತೆ್ಯಯ ಹೊಲ”ವೆಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.
9 ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಜೀವಕೆ್ಕ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ ಅಷು್ಟ. 10

ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕುಂಬಾರನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.”

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪಿಲಾತನಿಂದ ಯೇಸುವಿಗಾದ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮಾಕರ್ 15:2-5; ಲೂಕ 23:3-5; ಯೋಹಾನ 18:33-38)

11 ಯೇಸುವನು್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪಿಲಾತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಪಿಲಾತನು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆತನೇ ನಾನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆತನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ, “ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ದೂರುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಏಕೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿಲಾತನ ವಿಫಲ ಯತ್ನ
(ಮಾಕರ್ 15:6-15; ಲೂಕ 23:13-25; ಯೋಹಾನ 18:39-19:16)

15 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸುವ
ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು
ಅಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತು್ತ. 16 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ
ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರಬ್ಬ.

17 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಿಲಾತನ ಭವನದ ಬಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಪಿಲಾತನು
ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾವ ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಿ, ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ ಅಥವಾ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 18 ಜನರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

19 ಪಿಲಾತನು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಅವನ
ಪತಿ್ನಯು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. “ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಏನನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದ
ರಾತಿ್ರ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಸಂದೇಶ.

20 ಆದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರು, ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

21 ಪಿಲಾತನು, “ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಿ? ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ? ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಜನರು “ಬರಬ್ಬನನು್ನ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
22 ಪಿಲಾತನು, “ಹಾಗಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಯೇಸುವನು್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
23 ಪಿಲಾತನು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸೆಂದು ನೀವು

ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅವನೇನು ತಪು್ಪಮಾಡಿದಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು

ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದರು.
24 ಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ

ಜನರು ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದಾ್ದರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪಿಲಾತನು
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು
ಜವಾಬಾ್ದರನಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರುವವರು ನೀವೇ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ನಾವೇ ಜವಾಬಾ್ದರರು. ಅವನ
ಸಾವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದಂಡನೆಯಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

26 ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಪಿಲಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ
(ಮಾಕರ್ 15:16-20; ಯೋಹಾನ 19:2-3)

27 ಪಿಲಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ರಾಜಭವನದ ಒಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. 28

ಸೈನಿಕರು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು. 29 ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಯಿಂದ ಒಂದು
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಆತನ ಬಲಗೈಗೆ
ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಬಾಗಿ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೇ, ನಮಸಾ್ಕರ” ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡಿದರು. 30 ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ಆತನ ಕೈಯಿಂದ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ
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ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು
ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
(ಮಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-43; ಯೋಹಾನ 19:17-27)

32 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಸಿರೇನ ಪಟ್ಟಣದ “ಸಿಮೋನ” ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕಂಡರು. ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. 33 ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗಥಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. (ಗೊಲೊ್ಗಥಾ ಎಂದರೆ “ಕಪಾಲ ಸ್ಥಳ” ಎಂದಥರ್.) 34

ಗೊಲೊ್ಗಥಾದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕೆ್ಕ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಯನು್ನ
ಬೆರೆಸಿದ್ದರು. ಆತನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

35 ಸೈನಿಕರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು.
ನಂತರ ಉಡುಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಚೀಟಿಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
36 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತ ಅಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 37

ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಬರೆದು ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚಿ್ಚದರು. “ಈತನು ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜ”
ಎಂಬುದೇ ಆ ಅಪರಾಧ.

38 ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಕಿದ್ದರು. 39

ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತ, 40 “ನೀನು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ! ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ!” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು.

41 ಮಹಾಯಾಜಕರೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರು ಸಹ ಇತರ ಜನರಂತೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. 42 “ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರ! ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜ
ಎಂದು ಜನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಇವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲಿ. ಆಗ ನಾವು ಇವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 43 ಇವನು
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದ್ದನು. ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವನು
ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ದೇವರೇ ಇವನನು್ನ ಕಾಪಾಡಲಿ. ‘ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು’
ಎಂದು ಇವನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡನಲಾ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 44

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
(ಮಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49; ಯೋಹಾನ 19:28-30)

45 ಅಂದು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 46 ಸುಮಾರು
ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು, “ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲಮಾ
ಸಬಕಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದನು. ಹೀಗೆಂದರೆ,
“ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟ?”
ಎಂದಥರ್.

47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

48 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು, ಅದರಲಿ್ಲ
ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಆ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟನು. 49

ಆದರೆ ಇತರ ಜನರು, “ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಅವನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಲೀಯನು ಬರಬಹುದೇನೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

50 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿ
ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

51 ಆಗ ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ
ತಳಭಾಗದವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು
ನಡುಗಿತು. ಬಂಡೆಗಳು ಒಡೆದುಹೋದವು. 52 ಸಮಾಧಿಗಳು
ತೆರೆದವು, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ದೇವಜನರು
ಸಮಾಧಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದರು. 53 ಯೇಸು
ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಜನರು ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರು.

54 ಯೇಸುವನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರು
ಭೂಕಂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ,
“ಈತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

55 ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ದೂರದಲಿ್ಲ
ನೋಡುತಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. 56 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಯಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು, ಹಾಗೂ
ಯೋಹಾನ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿ
(ಮಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56; ಯೋಹಾನ 19:38-42)

57 ಆ ಸಂಜೆ ಯೋಸೇಫ ಎಂಬ ಶಿ್ರೕಮಂತ ವ್ಯಕಿ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು. ಅರಿಮತಾಯ ಪಟ್ಟಣದವನಾದ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. 58 ಇವನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಪಿಲಾತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. 59 ಯೋಸೇಫನು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಹೊಸ ನಾರುಮಡಿಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸುತಿ್ತ
60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತಾನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಮರಿಯಳು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಾವಲು
62 ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ

ಫರಿಸಾಯರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 63 “ಸಾ್ವಮೀ, ಆ
ಸುಳು್ಳಗಾರನು ಬದುಕಿದಾ್ದಗ, ‘ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಾನು
ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ನಮಗಿನೂ್ನ ನೆನಪಿದೆ.
64 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ. ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು, ಅವನ
ದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ
ಮೇಲೆದಿ್ದದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ
ಮೋಸಕಿ್ಕಂತ ಕಡೆಯದೇ ಕಡು ಮೋಸವಾದೀತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

65 ಪಿಲಾತನು, “ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 66 ಅವರು ಹೋಗಿ, ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಿ,
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಾವಲಿರಿಸಿ, ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
(ಮಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ಯೋಹಾನ 20:1-10)

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಭಾನುವಾರ
ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಮಗ್ಧಲದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು

ಹೋದರು.
2 ಆಗ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು

ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಸಮಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ
ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 3 ದೇವದೂತನು
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಮಂಜಿನಂತೆ
ಬಿಳುಪಾಗಿದ್ದವು. 4 ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನಿಕರು
ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಾ್ತ
ಸತ್ತಂತಾದರು.

5 ದೇವದೂತನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ,
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ತಾನು
ತಿಳಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಬನಿ್ನ, ಆತನ
ದೇಹವಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ. 7 ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
‘ಯೇಸು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆತನು ಅಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಮಾಚಾರ ಇದೇ, ಮರೆಯದಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ
ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರಲು, 9 ಯೇಸು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, “ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. 10 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿ,
ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮತಾ್ತಯ 27:32 675 ಮತಾ್ತಯ 28:10



ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಂದ ವರದಿ
11 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಹೋದರು. ಇತ್ತ

ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12

ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿ
ಚಚಿರ್ಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿಸುವ ಉಪಾಯವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ,
“ರಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಕದೊ್ದಯ್ದರೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 14

ಇದು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದರೂ ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಸೈನಿಕರು ಹಣವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳು
(ಮಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49; ಯೋಹಾನ 20:19-23; ಅಪೊ. ಕಾಯರ್.

1:6-8)

16 ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು
ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 17 ಶಿಷ್ಯರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಆತನೇ
ನಿಜವಾದ ಯೇಸು ಎಂಬುದನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕದ
ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಹೋಗಿ, ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರಿ.
ತಂದೆಯ, ಮಗನ ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿ. 20 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ
ಸದಾಕಾಲ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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1

ಮಾಕರ್

ಯೇಸುವಿನ ಆಗಮನ
(ಮತಾ್ತಯ 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-9,15-17; ಯೋಹಾನ 1:19-28)

ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಆರಂಭವಿದು. 2 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆಶಾಯನು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ

ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ.
“ಇಗೋ! ನಾನು ನನ್ನ ಸಂದೇಶಕನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.”

ಮಲಾಕಿ 3:1
3 “‘ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ,
ಆತನ ದಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿರಿ’
ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಶಾಯ 40:3
4 ಅಂತೆಯೇ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಬಂದು, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ

ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಪಾಪಕ್ಷಮೆ ಆಗುವುದು” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5 ಜುದೇಯ ಮತು್ತ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟನು.

6 ಯೋಹಾನನು ಒಂಟೆಯ ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ತೊಗಲಿನ
ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಾಡುಜೇನನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತರುವಾಯ ಬರುವಾತನು
ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಆತನ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 8 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
(ಮತಾ್ತಯ 3:13-17; ಲೂಕ 3:21-22)

9 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರೇತಿನಿಂದ
ಯೋಹಾನನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 10 ಯೇಸು
ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಂತೆ
ಹರಿದುಹೋಯಿತು; ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳದ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11 ಆಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಹೊರಟು, “ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಯೇಸುವಿಗಾದ ಪರಿಶೋಧನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 4:1-11; ಲೂಕ 4:1-13)

12 ಆಗ ದೇವರಾತ್ಮನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 13

ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುಮೃಗಗಳೊಂದಿಗಿದು್ದ
ಸೈತಾನನಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತರು ಬಂದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭ
(ಮತಾ್ತಯ 4:12-17; ಲೂಕ 4:14-15)

14 ಯೋಹಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು
ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 15 “ಕಾಲ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಯಿತು.
ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಿರಿ” ಎಂಬ ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರು
(ಮತಾ್ತಯ 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11)

16 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿ
ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಸೀಮೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಸೀಮೋನನ
ಸಹೋದರನಾದ ಅಂದೆ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಯೇಸು,
“ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇರೆ ವಿಧದ
ಬೆಸ್ತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಜನರನೆ್ನೕ, ಮೀನುಗಳನ್ನಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

19 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ತಿರುಗಾಡುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 20 ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಜೆಬೆದಾಯನೂ
ಅವನ ಕೆಲಸಗಾರರೂ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ
(ಲೂಕ 4:31-37)

21 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. 22 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆತನು ಅವರ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಂತೆ ಉಪದೇಶಮಾಡದೆ, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಂತೆ
ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. 23 ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ,
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು,
24 “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ! ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ?
ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿರುವೆಯಾ? ನೀನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.

25 ಯೇಸು, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ!”
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 26 ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒದಾ್ದಡಿಸಿ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅರಚುತಾ್ತ ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು.

27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು, “ಇದೇನು? ಹೊಸದೊಂದನು್ನ
ಈತನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ! ಈತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ದೆವ್ವಗಳೂ ವಿಧೇಯವಾಗುತಿ್ತವೆ” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿಲಾಯ
ಪ್ರದೇಶದ ಎಲೆ್ಲಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿತು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 8:14-17; ಲೂಕ 4:38-41)

29 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು
ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀಮೋನ ಮತು್ತ
ಅಂದೆ್ರಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 30 ಸೀಮೋನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ
ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವಳ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಮೇಲೇಳಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ
ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಳು.

32 ಅಂದು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಜನರು
ಕಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33 ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. 34 ಯೇಸು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳಿಂದ
ನರಳುತಿ್ತದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
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ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಲು ಆತನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು
ಯಾರೆಂಬುದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರಲು ಯೇಸುವಿನ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಲೂಕ 4:42-44)

35 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಯೇಸು
ಎದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 36

ತರುವಾಯ, ಸೀಮೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೋದರು. 37 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು,
“ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

38 ಯೇಸು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಹೋಗೋಣ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು.
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39

ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿ
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು; ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.

ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 8:1-4; ಲೂಕ 5:12-16)

40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

41 ಯೇಸು ಅವನಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ. ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು.

43 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆನೆಂದು
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ, ನೇರವಾಗಿ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೈ
ತೋರಿಸು. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಶೆಯ
ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ನಿನಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 45 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಎಲೆ್ಲಡೆ ಹರಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಏಕಾಂತವಾದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೂ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಜನರು
ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುರೋಗಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26)

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ, ಯೇಸು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಯೇಸು ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯು ಹಬಿ್ಬತು. 2 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ

ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮನೆಯು
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಕೆಲವು ಜನರು
ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಅವನನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಮನೆಯು
ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ತರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿದ್ದ ಮನೆಯ
ಮೇಲಾ್ಛವಣೆಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಾ್ವರವನು್ನ
ಮಾಡಿ ರೋಗಿಯನು್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5 ಈ
ಜನರ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ, “ಯುವಕನೇ,
ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು, 7 “ಇವನು ಹೀಗೇಕೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ? ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೇ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ, ‘ಎದು್ದ ನಿನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ?
10 ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ರೋಗಿಗೆ, 11 “ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಎದು್ದ, ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು” ಎಂದನು.

12 ಆ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಯು ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಆ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ, “ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಂಥ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮತಾ್ತಯ 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32)

13 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 14 ಯೇಸು ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಸುಂಕವಸೂಲಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗನಾದ
ಲೇವಿಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಲೇವಿಯು ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

15 ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಾ್ತದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಲೇವಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ
ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಸಹ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. 16 ಈ ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯೇಸು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು ನೋಡಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಸುಂಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ಏಕೆ ಊಟ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾನು
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಇತರ ಧಾಮಿರ್ಕ ನಾಯಕರಂತಲ್ಲ
(ಮತಾ್ತಯ 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-39)

18 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರ ಹಿಂಬಾಲಕರು
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19 ಯೇಸು, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಇರುವಾಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು
ವ್ಯಸನಪಡುತಾ್ತರೆ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

21 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮೇಲಂಗಿಯ ಹರಕಿಗೆ ಹೊಸ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಹಚಿ್ಚದರೆ, ಆ
ತೇಪೆಯು ಹಿಂಜಿಕೊಂಡು ಆ ಹರಕನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 22 ಹಾಗೆಯೇ, ಜನರು ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ
ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಡುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆ
(ಮತಾ್ತಯ 12:1-8; ಲೂಕ 6:1-5)

23 ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು
ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ್ಯರು ತಿನ್ನಲು ಕೆಲವು
ಕಾಳಿನ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು. 24 ಫರಿಸಾಯರು ಇದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ?
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯೆಹೊದ್ಯರ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಹಸಿದು ಆಹಾರವನು್ನ ಬಯಸಿದಾಗ ಅವನೇನು
ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 26 ಅದು
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಬಿಯಾತರನ ಕಾಲ. ದಾವೀದನು
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿಂದನು. ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನತಕ್ಕದೆ್ದಂದು
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದಾವೀದನು ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರಿಗೂ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಡಿದನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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27 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನು್ನ
ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಜನರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವುದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನಕೆ್ಕ ಅವರು ಅಧೀನರಾಗಿರಲಿ ಎಂದಲ್ಲ.
28 ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನಕೂ್ಕ ಉಳಿದೆಲ್ಲ
ದಿನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೈಬತಿ್ತದವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 12:9-14; ಲೂಕ 6:6-11)

ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 2

ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸುವನು್ನ
ದೂಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಆತನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದರು. 3 ಯೇಸು ಕೈಬತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಯಾವ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ?
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ? ಒಂದು ಜೀವವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ
ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಏನೂ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲಾರದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.

5 ಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದನು. ಅವರ
ಮೊಂಡುತನವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಯೇಸು ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನತ್ತ ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 6 ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ,
ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಯಾವ ರೀತಿ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಜನಸಮೂಹ
7 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸರೋವರಕೆ್ಕ

ಹೊರಟುಹೋದನು. ಗಲಿಲಾಯದ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 8 ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ, ಇದೂಮಾಯದಿಂದ, ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಆಚೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಟೈರ್, ಸೀದೋನ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು. ಯೇಸುವು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಅವರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

9 ಯೇಸು ಈ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ತನ್ನ
ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕಬಹುದೆಂದು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ದೋಣಿಯನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ
ಮುಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 11 ದೆವ್ವಗಳು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,
“ನೀನು ದೇವಕುಮಾರ” ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12

ಆದರೆ ಯೇಸು ತಾನು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಆಯೆ್ಕ
(ಮತಾ್ತಯ 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-16)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರು ಇವರೇ. ಈ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 14 ಆತನು ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ
ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ತನೊ್ನಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು 15 ಅಲ್ಲದೆ
ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 16 ಯೇಸುವು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು:

ಸೀಮೋನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು),
17 ಜಿಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ
(ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿ್ನತ್ತನು. ಈ
ಹೆಸರಿಗೆ “ಸಿಡಿಲಿನ ಜನರು” ಎಂದಥರ್.)
18 ಅಂದೆ್ರಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ,
ಮತಾ್ತಯ,

ತೋಮ,
ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬ,
ತದಾ್ದಯ,
ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸೀಮೋನ
19 ಮತು್ತ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ. ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದವನೇ ಯೂದ.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ
(ಮತಾ್ತಯ 12:22-32; ಲೂಕ 11:14-23; 12:10)

20 ನಂತರ ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಊಟಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಯೇಸುವಿನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಹುಚು್ಚ
ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಆತನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು.

22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು, “ಇವನೊಳಗೆ ದೆವ್ವಗಳ
ಒಡೆಯನಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು ಬಿಡಿಸುವುದು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ
ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ
ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧಿಸಿ, “ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಜನರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ತನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಹೋರಾಡುವ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 25

ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಟುಂಬ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಸೈತಾನನು
ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ತಾನೇ
ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

27 “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಲಾಢ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಅವನು
ಬಲಾಢ್ಯನನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಬಲಾಢ್ಯನ
ಮನೆಯಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

28 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಜನರು ಮಾಡುವ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ದೇವದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯ. 29 ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾಪ ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 “ಇವನಿಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ” ಎಂದು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆತನ ನಿಜ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮತಾ್ತಯ 12:46-50; ಲೂಕ 8:19-21)

31 ನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಅನೇಕ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ನಿನಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ
ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರು? ನನ್ನ ಸಹೋದರರು
ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ 34 ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, “ಈ ಜನರೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು! 35

ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಜನರೇ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತು್ತ ತಾಯಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಬೀಜ ಬಿತು್ತವ ರೈತನ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತಯ 13:1-9; 8:4-8)

ಮತೊ್ತಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸರೋವರದ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನೇಕಾನೇಕ
ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು. ಯೇಸು ಒಂದು

ದೋಣಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತು ಸರೋವರದ ದಡದಿಂದ
ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸರೋವರದ ದಡದ
ಮೇಲಿದ್ದರು. 2 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

3 “ಕೇಳಿರಿ! ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 4

ಬಿತು್ತವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಸೆ್ತಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಆ ಬೀಜಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ
ಮಣಿ್ಣರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲವು ಆಳವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ
ಬೇಗನೆ ಮೊಳೆತವು. 6 ಆದರೆ ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿದಾಗ,
ಆಳವಾದ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿಹೋದವು. 7

ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
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ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು, ಒಳೆ್ಳಯ ಗಿಡಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ
ತಡೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಆ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳೆತು,
ಬೆಳೆದು, ಫಲಬಿಟ್ಟವು. ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಟಗಿ,
ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವು
ಗಿಡಗಳು ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲಕೊಟ್ಟವು.”

9 ನಂತರ ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
(ಮತಾ್ತಯ 13:10-17; ಲೂಕ 8:9-10)

10 ತರುವಾಯ, ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಇದಾ್ದಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಾಮ್ಯಗಳ
ಕುರಿತು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೇಸು, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸತ್ಯದ ಗುಟ್ಟನು್ನ ನೀವು ಮಾತ್ರ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದು್ದ. ಆದರೆ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಾನು
ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಏಕೆಂದರೆ:
‘ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿಯೂ ಕಾಣರು.
ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸರು.

ಅವರು ನೋಡಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಪಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿಯಾರು’” ಎಂದನು.

ಯೆಶಾಯ 6:9-10

ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜದ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 13:18-23; ಲೂಕ 8:11-15)

13 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯ
ಅಥರ್ವಾಯಿತೇ? ನೀವು ಇದನೆ್ನೕ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ
ಯಾವ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 14 ರೈತನು ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 15 ಕೆಲವು
ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ. ಈ ಜನರೇ
ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಾಗಿದಾ್ದರೆ.

16 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 17 ಆದರೆ
ಆ ವಾಕ್ಯವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಹುಬೇಗನೆ
ತ್ಯಜಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

18 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳ ನೆಲದಂತಿರುವರು. ಈ
ಜನರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. 19 ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿತದ
ಚಿಂತೆಗಳು, ಹಣದ ಮೇಲಿನ ವಾ್ಯಮೋಹ ಮತು್ತ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಧವಾದ ಆಸೆಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ವಾಕ್ಯವು ಫಲ
ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

20 “ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬೀಜಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸುತಾ್ತರೆ. ಕೆಲವು
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಇನು್ನ ಕೆಲವು
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅರವತ್ತರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು
ಸಂಧಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಫಲ ಫಲಿಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತಿರಿ
(ಲೂಕ 8:16-18)

21 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ
ದೀಪವನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯ ಒಳಗಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಇಡುತಿ್ತೕರಾ?
ಇಲ್ಲ! ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. 22 ಆಗ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದು. ರಹಸ್ಯವಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗುವುದು. 23 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! 24 ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನೀವು
ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು; ನೀವು
ಕೊಟ್ಟದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುವರು. 25 ಯಾವನಲಿ್ಲ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಯಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಸಾಮ್ಯ
26 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜ

ಬಿತಿ್ತದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದೆ. 27 ಬೀಜವು ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ರೈತನು ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಾಗಲೂ ಬೀಜ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಬೀಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು
ರೈತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲು ಸಸಿಯನೂ್ನ
ಅನಂತರ ಹೊಡೆಯನೂ್ನ ತರುವಾಯ ತೆನೆತುಂಬ ಕಾಳನೂ್ನ
ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕೕ ತಾನೇ ಉತ್ಪತಿ್ತಮಾಡುತ್ತದೆ. 29 ತೆನೆಯು ಬಲಿತಾಗ
ರೈತನು ಗಿಡವನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. ಇದನೆ್ನೕ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ ಎನು್ನವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಂತಿದೆ
(ಮತಾ್ತಯ 13:31-32, 34-35; ಲೂಕ 13:18-19)

30 ನಂತರ ಯೇಸು, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ವಿವರಿಸಲು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಲಿ? 31 ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವ
ಕಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. 32 ಆದರೆ ನೀವು
ಈ ಕಾಳನು್ನ ಬಿತಿ್ತದಾಗ, ಅದು ಬೆಳೆದು, ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಇತರ
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ
ರೆಂಬೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನ ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಸೂಯರ್ನ ತಾಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೇಸು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗುವಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 34 ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ವಿಧೇಯತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25)

35 ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ,
ಸರೋವರದ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ಹೋದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ
ದೋಣಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 37 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಸರೋವರದ
ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ಎತ್ತರವಾದ ಅಲೆಗಳು ದೋಣಿಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ದೋಣಿಯು ನೀರಿನಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 38 ಯೇಸುವು ದೋಣಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ತಲೆದಿಂಬಿನ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ನಾವು ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದರು.

39 ಯೇಸು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳಿಗೆ,
“ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಿ! ಮೊರೆಯದಿರಿ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ
ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಮತು್ತ ಸರೋವರವು
ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿತು.

40 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೇಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

41 ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ, “ಈತನು ಯಾರಿರಬಹುದು?
ಗಾಳಿ ಮತು್ತ ನೀರು ಸಹ ಈತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುತ್ತವೆಯಲಾ್ಲ?”
ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮತಾ್ತಯ 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39)

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ದಾಟಿ
ಗೆರಸೇನರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 2 ಯೇಸು
ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು

ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿತು್ತ. 3 ಅವನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಜನರು
ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಟ್ಟನು.
ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
5 ಅವನು ಹಗಲಿರುಳು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳ ಸುತ್ತಲು ಮತು್ತ
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಕಿರುಚುತಾ್ತ ತನ್ನನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಜಜಿ್ಜಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

ಮಾಕರ್ 4:8 680 ಮಾಕರ್ 5:5
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6 ಯೇಸು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೇ, ಅವನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು,
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 7 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಎಲೈ ದೆವ್ವವೇ,
ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅರಚುತಾ್ತ, “ಯೇಸುವೇ, ಪರಾತ್ಪರನಾದ
ದೇವಕುಮಾರನೇ, ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ?
ದೇವರಾಣೆಯಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು “ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ದೆವ್ವಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿದ್ದ
ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

11 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು
ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 12 ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 13

ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು. ಆಗ ಹಂದಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು,
ಸರೋವರದೊಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು. ಆ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು.

14 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ತೋಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆಗ ಜನರು
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಬಟೆ್ಟ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಅವನು
ಮತೆ್ತ ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ
ಹೆದರಿದರು. 16 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರೇ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 17

ಆಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಲು ದೋಣಿ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು,
“ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪದೆ, “ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗು. ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ
ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಆತನು ನಿನಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು ಮತು್ತ ಯೇಸು
ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನು್ನ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶದ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಕಾಯಿಲೆಯ
ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾನ

(ಮತಾ್ತಯ 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56)

21 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಸರೋವರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿದರು.
22 ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾಯಿರ. ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 23 “ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು
ಸಾಯುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ
ಅವಳನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸು. ಆಗ ಅವಳು ಗುಣವಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ”
ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

24 ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ನೂಕುತಾ್ತ
ಹೋದರು.

25 ಆ ಜನರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 26 ಆಕೆಯು ಬಹಳ
ಸಂಕಟಪಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲವೂ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಆಕೆಗೆ ವಾಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಾಯಿಲೆಯು ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ.

27 ಆಕೆಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 28 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಆತನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಗುಣಮುಖಳಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ 29 ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ, ಆಕೆಯ ರಕ್ತಸಾ್ರವ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ತನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತೆಂಬುದು ಆಕೆಗೆ

ಅರಿವಾಯಿತು. 30 ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟದು್ದ ಸಹ ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, “ನನ್ನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅನೇಕ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರಲು ‘ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಯಾರು?’
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆಯಲಾ್ಲ” ಎಂದರು.

32 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದವರು ಯಾರೆಂದು ಇನೂ್ನ
ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 33 ತನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತೆಂಬುದು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದಳು. 34 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
“ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತು.
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯ
ಬಾಧೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಜನರು ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾಯಿರನ ಮನೆಯಿಂದ
ಬಂದು ಯಾಯಿರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಈಗ
ಬೋಧಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

36 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ,
ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ
ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. 38 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಸಭಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಗದ್ದಲವಿತು್ತ. 39 ಯೇಸು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆ
ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಷೊ್ಟಂದು ಗದ್ದಲ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 40 ಆದರೆ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿ
ಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸು ಆ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಬಾಲಕಿಯ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮೂವರು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಮಾತ್ರ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲಕಿಯ ಕೊಠಡಿಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 41 ಯೇಸು ಆ ಬಾಲಕಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಅವಳಿಗೆ,
“ತಲಿಥಾ ಕೂಮ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಅಂದರೆ “ಚಿಕ್ಕ
ಹುಡುಗಿಯೇ, ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದಥರ್.)
42 ಕೂಡಲೇ ಆ ಬಾಲಕಿ ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಆ
ಬಾಲಕಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವಳ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು
ಮತು್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. 43 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಆಕೆಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, “ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ
(ಮತಾ್ತಯ 13:53-58; ಲೂಕ 4:16-30)

ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 2

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡ
ಅನೇಕ ಜನರು, “ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಇವನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಪಡೆದನು? ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಇವನಿಗೆ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತು? 3

ಇವನು ಕೇವಲ ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೋ? ಇವನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳು.
ಇವನು ಯಾಕೋಬ, ಯೋಸೆ, ಯೂದ ಮತು್ತ ಸಿಮೋನರ ಅಣ್ಣ.
ಇವನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿದರು.

4 ಯೇಸು, “ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಬೇರೆ ಜನರು ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೌರವ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕಾಯಿಲೆಯವರ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಅವರ
ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 10:1,5-15; ಲೂಕ 9:1-6)

7 ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು
ಅವರನು್ನ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಊರುಗೋಲನು್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ, ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ
ಚೀಲವನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 9 ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಡುಪೇ ಸಾಕು. 10 ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರಿ.
11 ಯಾವ ಊರಿನವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ
ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿ ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ. ಇದು ಅವರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

12 ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. 13 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಕಾಯಿಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಹೆರೋದನ ಅಭಿಪಾ್ರಯ
(ಮತಾ್ತಯ 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9)

14 ಯೇಸು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ರಾಜನಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು, “ಇವನು
(ಯೇಸು) ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ. ಇವನು ಮತೆ್ತ
ಬದುಕಿಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆದಕಾರಣವೇ ಈ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಇವನು ಎಲೀಯ”ನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತರ ಜನರು, “ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ

ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಕೇಳಿದ ಹೆರೋದನು, “ನಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಮಾಡಿಸಿದ ಯೋಹಾನನು
ಈಗ ಮತೆ್ತ ಬದುಕಿಬಂದಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
17 ಯೋಹಾನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೆರೋದನೇ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಯೋಹಾನನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದ್ದರು. ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳು ಹೆರೋದನ
ಸಹೋದರನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಪತಿ್ನ. 18 ಯೋಹಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು
ಯೋಹಾನನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಲಾರಂಭಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಳು. 20 ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಹೆರೋದನು ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಭಯಪಟ್ಟನು.
ಯೋಹಾನನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದೂ ಪವಿತ್ರನೆಂದೂ ಜನರೆಲ್ಲರು
ನಂಬಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ಯೋಹಾನನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಹೆರೋದನು ಯೋಹಾನನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ
ಅವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

21 ಒಮೆ್ಮ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಈಡುಮಾಡುವ
ಸುಸಮಯ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಅಂದು ಹೆರೋದನ
ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಹೆರೋದನು ರಾಜಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಲಿಲಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೂ ಒಂದು
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಈ
ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ನತಿರ್ಸಿದಳು. ಹೆರೋದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

ಆಗ ರಾಜ ಹೆರೋದನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ
ಕೇಳಿಕೊ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು.

24 ಆ ಹುಡುಗಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಾನು
ಏನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ಅವಳ ತಾಯಿ, “ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೊ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಳು.

25 ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಗನೆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಸಾ್ನನಿಕ
ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈಗಲೇ ತರಿಸಿಕೊಡಿ,
ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

26 ರಾಜ ಹೆರೋದನು ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು
ಆ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು
ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಹೆರೋದನು ಇಚಿ್ಛಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ
ರಾಜನು ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಲು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೈನಿಕನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಹಾನನ
ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, 28 ಅದನು್ನ ಒಂದು ತಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ತಂದು
ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವಳು ಆ ತಲೆಯನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು. 29 ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಬಂದು, ಯೋಹಾನನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ಐದು ಸಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ
(ಮತಾ್ತಯ 14:13-21; ಲೂಕ 9:10-17; ಯೋಹಾನ 6:1-14)

30 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಮರಳಿಬಂದು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ
ಜನರಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಲು
ಸಹ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ.
ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಹೊರಟರು. 33 ಆದರೆ ಅವರು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಆತನು
ಯೇಸುವೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗಿ,
ಆತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ತನಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ದುಃಖಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

35 ಅಂದು ಬಹಳ ಹೊತಾ್ತಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ
ಬಹಳ ಹೊತಾ್ತಗಿದೆ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು.
ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

37 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರೋಣ! ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಇನೂ್ನರು
ದಿನಾರಿ ನಾಣ್ಯ ಗಳಾದರೂ ಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38 ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಬಂದು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

39 ಆಗ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಅಂತೆಯೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಐವತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಜನರಿದ್ದರು.

41 ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ರೊಟಿ್ಟಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು, ಅದನು್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಲು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಂತೆಯೇ
ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

42 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದರು. 43 ಬಳಿಕ ಜನರು
ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಉಳಿಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು
ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 44 ಅಂದು
ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟಮಾಡಿದರು.

ಮಾಕರ್ 6:7 682 ಮಾಕರ್ 6:44
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ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮತಾ್ತಯ 14:22-33; ಯೋಹಾನ 6:15-21)

45 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೋಣಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆತಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಾನು
ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 46 ಯೇಸು
ಜನರನು್ನ ಬೀಳೊ್ಕಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

47 ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ದೋಣಿಯು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದಿ್ದತು. ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ದಡದ ಮೇಲಿದ್ದನು. 48 ದೋಣಿಯು
ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ದೂರದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನು್ನ
ದಡಕೆ್ಕ ಸಾಗಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಯೇಸು
ನೋಡಿದನು. ಗಾಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ.
ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ಹಾದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲದ್ದನು. 49 ಆದರೆ
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಆತನನು್ನ ಕಂಡ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಭೂತವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ಕಿರುಚಿದರು. 50

ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, “ಚಿಂತಿಸದಿರಿ! ನಾನೇ!
ಅಂಜಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದ
ದೋಣಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ ಗಾಳಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. 52 ಯೇಸು ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಸಮಥರ್ರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 14:34-36)

53 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸರೋವರವನು್ನ ದಾಟಿ ಗೆನಸರೇತ್
ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟದರು. 54 ಅವರು
ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತು
ಹಿಡಿದರು. 55 ಯೇಸು ಬಂದಿರುವ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ಓಡಿಹೋದರು. ಯೇಸು ಹೋದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯ
ಜನರನು್ನ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದರು. 56 ಯೇಸು ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ತೋಟಗಳಿಗೆ
ಹೋದನು. ಆತನು ಹೋದ ಕಡೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಜನರು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ಕರೆತಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚನಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನನು್ನ ಸ್ಪಶಿರ್ಸಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣವಾಯಿತು.

ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ಜನರ ಸ್ವನಿಯಮ
(ಮತಾ್ತಯ 15:1-20)

ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ
ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದರು. 2 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ

ಕೆಲವರು ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಊಟ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ನೋಡಿದರು. 3 ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಏನನಾ್ನದರೂ
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ತೊಳೆಯದೆ ತಿನು್ನತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ ಇತರ
ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಲೋಟ, ಬಟ್ಟಲು, ತಪ್ಪಲೆ ಮತು್ತ
ದೋಲಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವಾಗಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅನುಸರಿಸದೆ
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

6 ಯೇಸು, “ನೀವೆಲ್ಲ ಕಪಟಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಯೆಶಾಯನು
ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
‘ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಜನರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಇವರ ಹೃದಯಗಳು ನನಿ್ನಂದ ಬಹುದೂರವಾಗಿವೆ.

7 ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಥರ್.
ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಇವರು ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ.’

ಯೆಶಾಯ 29:13
8 ನೀವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಜನರ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! 10 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಿರಿ’
ಎಂತಲೂ ‘ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು’ ಎಂತಲೂ
ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 11 ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು’
ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ, 12 ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದಂತೆ
ಅವನನು್ನ ತಡೆಗಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. 13 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನೀವು
ಬೋಧಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
15 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಂತರಂಗದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಂಥದು್ದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16

17 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಕಥೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 18

ಯೇಸು, “ನಿಮಗೂ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಒಳಗೆ
ಹೋಗುವ ಯಾವ ಪದಾಥರ್ವೂ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 19 ಆಹಾರವು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. (ಹೀಗೆ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು
ಯೇಸು ಸೂಚಿಸಿದನು.)

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ಹೊರಬರುವ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
21 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ: ದುರಾಲೋಚನೆ, ಲೈಂಗಿಕಪಾಪ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ,
22 ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಹಣದಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ, ಭಂಡತನ, ಅಸೂಯೆ,
ಚಾಡಿಕೋರತನ, ಅಹಂಕಾರ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ. 23 ಈ ಕೆಟ್ಟ
ವಿಷಯಗಳೆಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯಳಲ್ಲದ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಹಾಯ
(ಮತಾ್ತಯ 15:21-28)

24 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ತಾನು ಅಲಿ್ಲರುವುದು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಕಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲರುವನೆಂಬುದು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ
ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಆತನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 26 ಅವಳು
ಸಿರಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಳು ಮತು್ತ
ಗಿ್ರೕಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೆವ್ವವನು್ನ
ಹೊರಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು.

27 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಮಗೆ
ಬೇಕಾದುದನು್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ತಿನ್ನಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಅದು ನಿಜ ಪ್ರಭು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನದೆ ಬಿಟ್ಟ
ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳು
ತಿನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದೆವ್ವವು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

30 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. ದೆವ್ವವು ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿತು್ತ.

ಮಾಕರ್ 6:45 683 ಮಾಕರ್ 7:30
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ಕಿವುಡನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
31 ನಂತರ ಯೇಸು ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ದೆಕಪೊಲಿ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಾದು
ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 32 ಆತನು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ,
ಕೆಲವರು ಕಿವುಡನೂ ತೊದಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದ ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಉಗುಳಿ,
ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. 34 ಬಳಿಕ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿ, ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟು್ಟ, “ಎಪ್ಫಥಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಎಪ್ಫಥಾ
ಎಂದರೆ “ತೆರೆಯಲಿ”) 35 ಆಗ ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು. ನಾಲಿಗೆ
ಸಡಿಲಗೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದನು.

36 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಕೂಡದಂತೆ ಯೇಸು
ಯಾವಾಗಲೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು. 37 ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು, “ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ಕಿವುಡರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಮೂಕರು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ
(ಮತಾ್ತಯ 15:32-39)

ಇನೊ್ನಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಆ ಜನರ ಬಳಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, 2

“ನಾನು ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವರು ಮೂರು
ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಇಲ್ಲ. 3 ಇವರು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನದೆ ಹಸಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರಟರೆ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವರು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹಳ
ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಯಾವ ಊರೂ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಈ
ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲು
ಸಾದ್ಯ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

5 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

6 ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 7 ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಯೇಸು ಆ ಮೀನುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಅವುಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದರು. ನಂತರ ತಿನ್ನದೆ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಏಳು
ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು. 9 ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ
ಸುಮಾರು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದ
ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 10 ಬಳಿಕ ಆತನು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಫರಿಸಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 16:1-4; ಲೂಕ 11:16,29)

11 ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡು” ಎಂದರು. 12 ಆಗ ಯೇಸು
ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬಯಸುವುದೇಕೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ನಂತರ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮತಾ್ತಯ 16:5-12)

14 ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯಿತು್ತ. ಅವರು ಮರೆತು ಹೆಚು್ಚ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ!
ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

16 ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸಿ, “ನಮ್ಮ ಬಳಿ ರೊಟಿ್ಟ
ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು” ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

17 ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ಚಚಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗಿನೂ್ನ
ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಇನೂ್ನ
ಕಠಿಣವಾಗಿವೆಯೋ? 18 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕುರುಡಾಗಿವೆಯೋ?
ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕಿವುಡಾಗಿವೆಯೋ? ಮೊದಲೊಮೆ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ
ಸಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲದಿದಾ್ದಗ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 19 ನಾನು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗಾಗಿ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 “ನಾನು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಬಿಟ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿದಿರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಾವು ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

21 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಬೆತಾ್ಸಯಿದದಲಿ್ಲ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟದಾನ
22 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆತಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ತಂದು
ಅವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಆಗ
ಯೇಸು ಆ ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಊರಿನಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ ಯೇಸು ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಉಗುಳಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, “ಈಗ ನಿನಗೆ
ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

24 ಆ ಕುರುಡನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ಹೌದು, ನನಗೆ ಜನರು
ಕಾಣುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮರಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಡೆದಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದನು.
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಿತು. 26 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು, ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 16:13-20; ಲೂಕ 9:18-21)

27 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ, “ನನ್ನನು್ನ
ಜನರು ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, “ಕೆಲವರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನ’
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ‘ಎಲೀಯ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ, ‘ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು’ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

29 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಬರಬೇಕಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ
ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮಾಕರ್ 7:31 684 ಮಾಕರ್ 8:30
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 16:21-28; ಲೂಕ 9:22-27)

31 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ
“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು,
ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಆತನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಕೊಲು್ಲವರು. ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32 ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವದೆಲ್ಲವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಯಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ.

ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಕರೆದೊಯು್ದ, “ನೀನು
ಹಾಗೆಲಾ್ಲ ಹೇಳಕೂಡದು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೈತಾನನೇ,
ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗು! ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯರದೇ
ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ” ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು.

34 ನಂತರ ಯೇಸು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು. ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. 35 ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚಿ್ಛಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ನನಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುವಾತೆರ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 36 ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪಂಚವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 37 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? 38 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ
ನಾಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುವ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ನಾಚಿಕೆಪಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು
ತಾವು ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು

ಅಧಿಕಾರದೊಡನೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯರೊಡನೆ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36)

2 ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸು ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಈ ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲು, ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆತನು ರೂಪಾಂತರ
ಹೊಂದಿದನು. 3 ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬಿಳುಪಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಅಷು್ಟ ಬಿಳುಪಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಯ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ.
ಒಂದು ನಿನಗೆ, ಒಂದು ಮೋಶೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಎಲೀಯನಿಗೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

7 ಆಗ ಮೋಡವು ಬಂದು, ಅವರನು್ನ ಮುಸುಕಿತು. ಆ ಮೋಡದ
ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು.
ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8 ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

9 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸತು್ತ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ “ಸತು್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವುದು”
ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಚಚಿರ್ಸಿದರು. 11 ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಲೀಯನೇ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಎಲೀಯನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಹಳ ಸಂಕಟವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವನೆಂತಲೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಹೀನೈಸುವರೆಂತಲೂ
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ? 13 ಎಲೀಯನು ಈಗಾಗಲೇ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿತು್ತ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 17:14-20; ಲೂಕ 9:37-43)

14 ನಂತರ ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ
ಇತರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು
ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಅವರೊಡನೆ ವಾದ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

16 ಯೇಸು, “ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ವಾದಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

17 ಒಬ್ಬನು, “ಗುರುವೇ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ
ನಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ತಂದೆನು. ಅವನು
ಮಾತಾಡಲಾರ. 18 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ
ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನು
ಬಾಯಿಂದ ನೊರೆ ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕಟಕಟನೆ ಕಡಿಯುತಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಬಹಳ ಬಿರುಸಾಗುತಾ್ತನೆ. ಅವನನು್ನ ಆ ದೆವ್ವದಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು, “ವಿಶಾ್ವಸವಿಲ್ಲದ ಸಂತಾನವೇ, ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ ಇರಲಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಆ
ಹುಡುಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಆ ದೆವ್ವವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ
ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ, ಬಾಯಿಂದ
ನೊರೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಒದಾ್ದಡತೊಡಗಿದನು.

21 ಯೇಸು, “ಎಷು್ಟ ಕಾಲದಿಂದ ಹೀಗಾಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಆ
ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, “ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಗುತಿ್ತದೆ. 22

ಆಗಿಂದಾಗೆ್ಗ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ
ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ,
ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ಸಹಾಯಮಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “‘ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಾದರೆ’ ಎಂದು
ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ, “ನಾನು
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಂಬಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು”
ಎಂದನು.

25 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಓಡಿಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, ಆ ದೆವ್ವಕೆ್ಕ, “ಎಲೈ ಕಿವುಡು
ಮೂಕ ದೆವ್ವವೇ, ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆಯೂ
ಇವನೊಳಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆಯೂ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದನು.

26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅರಚಿತು. ಅದು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ, ಒದಾ್ದಡಿಸಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು
ಸತ್ತವನಂತೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರು, “ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು”
ಎಂದರು. 27 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಹಿಡಿದೆತಿ್ತ,
ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು.

28 ಯೇಸು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, “ಆ ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ನಮಗೆ
ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29 ಯೇಸು, “ಈ ಬಗೆಯ ದೆವ್ವವನು್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45)

30 ನಂತರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟು ಗಲಿಲಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು
ಎಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿನ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 31 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ
ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಜನರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು. ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು

ಮಾಕರ್ 8:31 685 ಮಾಕರ್ 9:31
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ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡವರು?
(ಮತಾ್ತಯ 18:1-5; ಲೂಕ 9:46-48)

33 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗಿದಾ್ದಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ
ನೀವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ವಾದಮಾಡುತಿ್ತದು್ದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನೀವು
ಯಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ ವಾದಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ?” ಎಂದನು. 34 ಆದರೆ
ಶಿಷ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಿದ್ದರು.

35 ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನು್ನ
ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ
ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ನಂತರ ಯೇಸು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು, ಆ
ಮಗುವನು್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 37 “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು.
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನೆ್ನೕ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಮ್ಮ ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ
(ಲೂಕ 9:49-50)

38 ಆಗ ಯೋಹಾನನು, “ಗುರುವೇ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾವು
ನೋಡಿದೆವು. ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದನು.

39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಮೂಲಕ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವನು ಆ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 40 ನಮ್ಮ
ವೈರಿಯಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನೇ ಸರಿ. 41 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ಯಾವನಾದರೂ
ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವುದು.

ಇತರರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮತಾ್ತಯ 18:6-9; ಲೂಕ 17:1-2)

42 “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. 43 ನಿನ್ನ
ಕೈ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು.
ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ನಂದಿಹೋಗದ ಬೆಂಕಿಯಿರುವ
ನರಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗವಿಕಲನಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯುವುದೇ ಮೇಲು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. 44 45 ನಿನ್ನ ಕಾಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ನರಕದೊಳಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕುಂಟನಾಗಿರುವುದೇ
ಮೇಲು. 46 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡು. ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ನರಕದೊಳಗೆ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಮೇಲು. 48 ನರಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ತಿನು್ನವ ಹುಳಗಳು ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು
ಆರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

49 “ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
50 “ಉಪು್ಪ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಉಪು್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿಯನು್ನ

ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀವು ಉಪ್ಪನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾರಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯತನದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರಿ ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬರೊಡನೊಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 19:1-12)

ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜುದೇಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹಾಗೂ ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದರು. ಯೇಸು ಎಂದಿನಂತೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

2 ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು
ಸರಿಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ಮೋಶೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ಫರಿಸಾಯರು, “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರ
ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಮೋಶೆಯು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

5 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡುತನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ಆ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾಗ, ‘ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಗಂಡನಾ್ನಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣನಾ್ನಗಿಯೂ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.’ 7 ‘ಆದಕಾರಣ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8 ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗುವರು.’ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ.
9 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ್ಯನು ಅಗಲಿಸಬಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಶಿಷ್ಯರು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ,
ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 12 ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನಪತ್ರ ಕೊಟು್ಟ
ಬೇರೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀವಾರ್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಜನರು, ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೆಂದು
ಅವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತರಕೂಡದೆಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಜನರನು್ನ
ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ,
“ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ
ತಡೆಯಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ. 15 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ
ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ನಂತರ ಯೇಸು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದ ಶಿ್ರೕಮಂತ
(ಮತಾ್ತಯ 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30)

17 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಬಂದು,
ಆತನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, “ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕನೇ,
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

18 ಯೇಸು ಅದಕೆ್ಕ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಕರೆಯುವುದೇಕೆ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. ದೇವರು
ಮಾತ್ರ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 19 ನೀನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸು: ‘ಕೊಲೆ
ಮಾಡಬೇಡ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಕದಿಯಬೇಡ, ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಬೇಡ, ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಯರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸು’” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

20 ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

21 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ,
“ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ವೊಂದಿದೆ. ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರುವುದು. ನಂತರ ಬಂದು, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ
ದುಃಖಗೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಹಳ ಧನವಂತನಾಗಿದ್ದ
ಅವನು ತನ್ನ ಅಪಾರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಧನವಂತನು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ” ಎಂದನು.

24 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆರಗಾದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಶಿ್ರೕಮಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನ ಮೂಲಕ
ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

26 ಶಿಷ್ಯರು ಇನೂ್ನ ಬೆರಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಹಾಗಾದರೆ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.
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27 ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಷೆ್ಟೕ
ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಗಲ್ಲ” ಎಂದನು.

28 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಾವು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದೆವು!” ಎಂದನು.

29 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗಾಗಿ
ಮತು್ತ ಸುವಾತೆರ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರರನಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯರನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
30 ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಡೆಯುತಾ್ತನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ, ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ,
ತಾಯಂದಿರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರಲಿರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 31 ಆದರೆ
ಮೊದಲನೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು;
ಕಡೆಯವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಮೂರನೆ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34)

32 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆರಗಾದರು. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಭಯಗೊಂಡರು. ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು
ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತ, 33 “ನಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ
ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು.
ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ. 34 ಆ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುತಾ್ತರೆ, ಆತನನು್ನ
ಬಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತನಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ
(ಮತಾ್ತಯ 20:20-28)

35 ನಂತರ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ, ನಮ್ಮ
ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದರು.

36 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37 ಅವರು, “ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈಭವದಿಂದಿರುವಾಗ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

38 ಯೇಸು, “ನೀವು ಏನು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದನು.

39 ಅವರು, “ಹೌದು, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಕಟದ

ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದುವಿರಿ. 40 ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ
ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸುವವನು
ನಾನಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ
ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 42 ಯೇಸು ಎಲಾ್ಲ
ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ
ತಮಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ.
43 ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಂತಾಗಬಾರದು. 44 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವನು ಸೇವಕನಂತೆ ಮತು್ತ
ಗುಲಾಮನಂತೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು. 45 ಅದೇ ರೀತಿ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಜನರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರದೆ,
ಜನರ ಸೇವೆಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅನೇಕ
ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಈಡುಕೊಡಲು
ಬಂದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟದಾನ
(ಮತಾ್ತಯ 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43)

46 ನಂತರ ಅವರು ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿದ್ದನು. ತಿಮಾಯನ ಮಗನಾದ ಬಾತಿರ್ಮಾಯ ಎಂಬ
ಕುರುಡನು ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು.
47 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು
ಅವನು ಕೇಳಿ, “ಯೇಸುವೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿದನು.

48 ಅನೇಕ ಜನರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಕೂಗಕೂಡದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು, “ದಾವೀದನ
ಕುಮಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು!” ಎಂದು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಕೂಗಿದನು.

49 ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು, “ಸಂತೋಷಪಡು!
ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ಯೇಸು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದರು. 50 ಆ
ಕುರುಡನು ಕೂಡಲೇ ಎದು್ದನಿಂತು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

51 ಯೇಸು, “ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಕುರುಡನು, “ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

52 ಯೇಸು, “ಹೋಗು, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತು” ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

ರಾಜನಂತೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 21:1-11; ಲೂಕ 19:28-40; ಯೋಹಾನ 12:12-19)

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಲಿವ್ ಗುಡ್ಡದ
ಬಳಿಯಿರುವ ಬೆತ್ಛಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆಥಾನಿ ಎಂಬ

ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
ಕರೆದು, 2 “ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣುತಿ್ತರುವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕತೆ್ತ
ಮರಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಯಾವನಾದರೂ ‘ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಒಡೆಯನಿಗೆ ಈ ಕತೆ್ತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನು ಇದನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

4 ಶಿಷ್ಯರು ಊರಿನೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲನ ಒಂದು
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದ್ದ ಕತೆ್ತಮರಿಯೊಂದನು್ನ
ಕಂಡರು. ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದಾಗ, 5 ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು, “ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಆ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಯೇಸು
ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಗ
ಜನರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು.

7 ಶಿಷ್ಯರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ
ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. 8 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ ಹಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತೋಟಗಳಿಂದ
ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದತಂದು ರಸೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದರು. 9 ಕೆಲವು
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಇತರ ಜನರು ಆತನ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
“‘ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ!
ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವಾತನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ.’

ಕೀತರ್ನೆ 118:25, 26
10 “ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ
ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ!

ಮೇಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
11 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ, ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ
ತಡವಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ
ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆಥಾನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಒಣಗಿಹೋದ ಅಂಜೂರ ಮರ
(ಮತಾ್ತಯ 21:18-19)

12 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು
ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತು್ತ. 13 ಆತನು ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ
ಮರವನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ

ಮಾಕರ್ 10:27 687 ಮಾಕರ್ 11:13
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ಹಣೆ್ಣೕನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬಹುದೆಂದು ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆದರೆ
ಆತನು ಆ ಮರದಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ
ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ
ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನು್ನ ಯಾರೂ ತಿನ್ನದಂತಾಗಲಿ” ಎಂದನು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿತು.

ದೇವಾಲಯವೇ ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯ
(ಮತಾ್ತಯ 21:12-17; ಲೂಕ 19:45-48; ಯೋಹಾನ 2:13-22)

15 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದ ಮತು್ತ ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಆತನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸತೊಡಗಿದನು; ಹಣ
ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಮತು್ತ
ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದನು. 16

ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದ ಮೂಲಕ
ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಆತನು ತಡೆದನು. 17 ನಂತರ ಯೇಸು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ, “‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಆಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರು
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಾಗೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ತಕ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸತೊಡಗಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 19 ಆ ರಾತಿ್ರ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕಿ್ತ
(ಮತಾ್ತಯ 21:20-22)

20 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು ಶಪಿಸಿದ ಅಂಜೂರದ
ಮರವನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿದರು. ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬೇರುಸಹಿತ
ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ. 21 ಪೇತ್ರನು ಆ ಮರವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ನಿನೆ್ನ ನೀನು ಶಪಿಸಿದ
ಅಂಜೂರದ ಮರ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದನು.

22 ಯೇಸು, “ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. 23 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬೀಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸಂಶಯವನೆ್ನೕಪಡದೆ,
ನೀವು ಹೇಳಿದು್ದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ,
ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಅದೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ
ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ, ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಲಿ ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 26

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ
ಸಂಶಯ

(ಮತಾ್ತಯ 21:23-27; ಲೂಕ 20:1-8)

27 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಹೋದರು. ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ,
ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 28 “ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ? ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು?
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು!” ಎಂದರು.

29 ಯೇಸು, “ನಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ
ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 30

ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೋ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ!” ಎಂದನು.

31 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಚಿರ್ಸಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “‘ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ’ ಎಂದು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ,
ಆಗ ‘ಮತೆ್ತ ನೀವು ಏಕೆ ಯೋಹಾನನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು
ಯೇಸು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ. 32 ಆದರೆ ‘ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿದು್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.

33 ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಸಹ ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ದೇವರ ಮಗನ ಆಗಮನ
(ಮತಾ್ತಯ 21:33-46; ಲೂಕ 20:9-19)

ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ
ತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಗೋಡೆ ಹಾಕಿಸಿ,

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ಅಲೆಯನು್ನ ಹೂಡಿಸಿ, ಕಾವಲಿಗಾಗಿ
ಅಟ್ಟಣೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ತೋಟವನು್ನ
ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರವಾಸಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.

2 “ತರುವಾಯ ಫಲಕಾಲವು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ
ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ರೈತರು
ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಏನನೂ್ನ ಕೊಡದೆ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಯಜಮಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸೇವಕನನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಅವನಿಗೂ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಜಮಾನನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ
ಸೇವಕನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಆ ಯಜಮಾನನು ಇತರ ಅನೇಕ
ಸೇವಕರನು್ನ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಕೆಲವು
ಸೇವಕರನು್ನ ಹೊಡೆದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

6 “ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪಿ್ರಯ
ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ
ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು. ‘ರೈತರು ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಯಜಮಾನನು
ಅವನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 “ಆದರೆ ರೈತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಯಜಮಾನನ
ಮಗನು. ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ಹಕು್ಕದಾರ. ನಾವು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ,
ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದುಕೊಂಡು, 8 ಮಗನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕೊಂದುಹಾಕಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು.

9 “ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ದಾಕ್ಷಿತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಏನು
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ? ಅವನು ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಆ ರೈತರನು್ನ ಕೊಂದು
ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 10

ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
‘ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಲೆ್ಲೕ ಮುಖ್ಯವಾದ

ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು.
11 ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿ

ತೋರುತ್ತದೆ.’”
ಕೀತರ್ನೆ. 118:22-23

12 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು
ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಜನರಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 22:15-22; ಲೂಕ 20:20-26)

13 ಅನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರನು್ನ
ಹಾಗೂ ಹೆರೋದ್ಯರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಕೆಲವರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಪು್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14

ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಹೆರೋದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಆತನಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಯಥಾಥರ್ನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ. ಮತು್ತ ನೀನು
ದೇವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವೆ
ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಳು: ಸೀಸರನಿಗೆ
ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯೋ? ಅಥವಾ ತಪೊ್ಪೕ? ನಾವು
ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕೊಡಬಾರದೇ?” ಎಂದರು.

15 ಈ ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರಿ? ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ, ನಾನು
ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 16 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು
ನಾಣ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರ

ಮಾಕರ್ 11:14 688 ಮಾಕರ್ 12:16
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ಚಿತ್ರವಿದೆ? ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, “ಇದು ಸೀಸರನ ಚಿತ್ರ ಮತು್ತ ಸೀಸರನ ಹೆಸರು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

17 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿ.
ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ವಂಚಿಸಲು ಸದು್ದಕಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 22:23-33; ಲೂಕ 20:27-40)

18 ನಂತರ ಸದು್ದಕಾಯರಲಿ್ಲ (ಸದು್ದಕಾಯರು
ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುತಾ್ತರೆ.) ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, 19 “ಉಪದೇಶಕನೇ, ವಿವಾಹಿತನೊಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ
ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಸಂತಾನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ. 20 ಏಳು ಜನ
ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯ ಸಹೋದರನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. 21 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎರಡನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಆದರೆ
ಅವನೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. ಮೂರನೆಯ
ಸಹೋದರನಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 22 ಏಳು ಮಂದಿ
ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯೂ ಸತು್ತಹೋದಳು. 23 ಹೀಗಿರಲು
ಜನರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಯಾರ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವಳು?” ಎಂದರು.

24 ಯೇಸು, “ನೀವು ಇಂಥಾ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?
ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವಾಗಲಿ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 25

ಸತ್ತ ಜನರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮತು್ತ
ಪುರುಷರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವದೂತರಂತಿರುತಾ್ತರೆ. 26 ಸತ್ತಜನರ ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಬಗೆ್ಗ
ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು
ಮೋಶೆಗೆ, ‘ನಾನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮೋಶೆಯ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯ ಅಧಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ
ಕಾಣಬಹುದು. 27 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ, ಇಸಾಕನ,
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ.”

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು?
(ಮತಾ್ತಯ 22:34-40; ಲೂಕ 10:25-28)

28 ಈ ವಾದವಿವಾದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಯೇಸು ಸದು್ದಕಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಆಜ್ಞೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ ಕೇಳಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. 30 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.’ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಆಜ್ಞೆ. 31 ‘ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂಬುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡನೇ ಆಜ್ಞೆ.
ಇವುಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆಗ ಅವನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ.
ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು. 33 ಆತನಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ,
ಪೂಣರ್ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆಯೇ ಇತರರನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

34 ಅವನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೇಸು,
“ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಾಗಿರುವೆ” ಎಂದನು. ಅಂದಿನಿಂದ,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಕಷು್ಟ
ಧೈಯರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ದಾವೀದನ ಮಗನೋ ಅಥವಾ ದಾವೀದನ
ಪ್ರಭುವೋ?

(ಮತಾ್ತಯ 22:41-46; ಲೂಕ 20:41-44)

35 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

36 ‘ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ

ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು’

ಕೀತರ್ನೆ. 110:1
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ! 37 ದಾವೀದನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’
ಎಂದು ಕರೆದಿರುವಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ
ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ
ಜನರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 23:6-7; ಲೂಕ 20:45-47)

38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ,
“ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಅವರು
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಪೇಟೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ.
39 ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಆಸನಗಳನು್ನ
ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. 40 ಅವರು ವಿಧವೆಯರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಉದು್ದದ್ದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಈ ಜನರನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಡವಿಧವೆಯ ಕಾಣಿಕೆ
(ಲೂಕ 21:1-4)

41 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದಾ್ದಗ, ಜನರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಣ ಹಾಕುವುದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 42 ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಬಡವಿಧವೆ ಬಂದು, ಎರಡು ತಾಮ್ರದ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನು್ನ ಹಾಕಿದಳು.

43 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಈ ಬಡವಿಧವೆ
ಹೆಚು್ಚ ಹಾಕಿದಾ್ದಳೆ. 44 ಉಳಿದವರಾದರೊ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ
ಉಳಿದದ್ದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರು. ಈಕೆಯಾದರೊ ತನ್ನ
ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ
ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದನು.

ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ವಿನಾಶ
(ಮತಾ್ತಯ 24:1-44; ಲೂಕ 21:5-33)

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರಲು ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೋಡು! ಈ
ದೇವಾಲಯ ಎಂಥಾ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ

ಎಂಥಾ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ” ಎಂದನು.
2 ಯೇಸು, “ನೀವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿರಾ?

ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲನೂ್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕಲು್ಲ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

3 ನಂತರ ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ, ಪೇತ್ರ,
ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನ ಮತು್ತ ಅಂದೆ್ರಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ದೇವಾಲಯ ಕಾಣುತಿತು್ತ. 4 ಆ ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?
ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆಯೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು
ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. 6 ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ‘ನಾನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು; ನಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎನು್ನತಾ್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುತಾ್ತರೆ. 7 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ
ಶಬ್ಧವನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಸುದಿ್ದಯನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ.
ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. 8 ಜನಾಂಗಗಳು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ

ಮಾಕರ್ 12:17 689 ಮಾಕರ್ 13:8
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ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಂಥ ಕಾಲ
ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುತ್ತವೆ.

9 “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ, ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವರು. ರಾಜರ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲವಂತಪಡಿಸುವರು. 10 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲು ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 11

ನೀವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಿರಿ. ಆದರೆ
ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ
ಮಾತಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ.

12 “ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರನೆ್ನೕ, ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ತಂದೆತಾಯಂದಿರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು.
13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು.

14 “ವಿನಾಶವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಭಯಂಕರ ವಸು್ತವನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ. ಇದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಾರದಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ಇದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು) ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕು. 15

ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ
ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು
ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂತಿರುಗದಿರಲಿ.

17 “ಆ ಸಮಯವು ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ
ಎಳೆಕೂಸುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂಕಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯದಂತೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಬಹಳ
ಸಂಕಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ಸಂಕಟ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು ಆ ಭಯಂಕರ ಕಾಲವನು್ನ
ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ
ಮನುಷ್ಯನೂ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು
ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆ
ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವನು.

21 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ‘ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ,
ನೋಡು’ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಆತನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ’
ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 22 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸುಳು್ಳಕಿ್ರಸ್ತರು
ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದು ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಇದು ನಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

24 “ಈ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ,
‘ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುತಾ್ತನೆ.
ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

25 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು
ಮತು್ತ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಗಳು ನಡುಗುವವು.’

ಯೆಶಾಯ 13:10; 34:4
26 “ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ

ಮಹಾಮಹಿಮೆಯೊಡನೆಯೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು
ನೋಡುತಾ್ತರೆ. 27 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

28 “ಅಂಜೂರದ ಮರವು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನು್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಮೃದುವಾದಾಗ ಮತು್ತ
ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಬೇಸಿಗೆಕಾಲ
ಹತಿ್ತರವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 29 ಅಂತೆಯೇ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡುವಾಗ, ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಬರಲು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 30 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಕಾಲದ ಜನರು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 31 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

32 “ಆ ದಿನವಾಗಲಿ ಸಮಯವಾಗಲಿ ಯಾವಾಗ
ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಮಗನಿಗಾಗಲಿ
ದೇವದೂತರಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. 33

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ! ಆ ಸಮಯ
ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

34 “ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಇದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ದಾ್ವರಪಾಲಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 35

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಯಾವಾಗ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಾ್ಲಗಲಿ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಸೂಯೋರ್ದಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಬರಬಹುದು. 36 ಯಜಮಾನನು
ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ. 37

ನಾನು ನಿಮಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
‘ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ!’”

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಯೋಜನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:1-5; ಲೂಕ 22:1-2; ಯೋಹಾನ 11:45-53)

ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಕೇವಲ
ಎರಡು ದಿನಗಳಿದ್ದವು. ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಾಗೂ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸುಳು್ಳ

ಅಪವಾದವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಆತನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 2 “ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಗಲಭೆ ಎಬಿ್ಬಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷಕಾಯರ್
(ಮತಾ್ತಯ 26:6-13; ಯೋಹಾನ 12:1-8)

3 ಬೆಥಾನಿಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಸಿಮೋನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು.
ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಭರಣಿ ಇತು್ತ.
ಈ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ನಾಡ್ರ್ ತೈಲದಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು, ಆ ತೈಲವನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು.

4 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. “ಆ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5

ಅದು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಲೆಬಾಳುತಿ್ತತು್ತ.
ಅದನು್ನ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

6 ಯೇಸು, “ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕಾಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಅವಳು ನನಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಿದಳು. 7 ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಬಡಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತಾ್ತರೆ.
ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆ ನನಗಾಗಿ ತನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಒಂದು
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಳು. ನಾನು ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ನನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಆಕೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಪರಿಮಳತೈಲ ಸುರಿದಳು. 9 ನಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರಲ್ಪಡುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ಈಕೆಯನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಯೂದನ ಸಹಾಯ
(ಮತಾ್ತಯ 26:14-16; ಲೂಕ 22:3-6)

10 ನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ
ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕರೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲು ಹೋದನು.
11 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು,
ಹಣಕೊಡುವುದಾಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ
ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೂದನು ಕಾಯತಿ್ತದ್ದನು.
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ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:17-25; ಲೂಕ 22:7-14, 21-23; ಯೋಹಾನ 13:21-30)

12 ಅಂದು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ
ನಿನಗಾಗಿ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು
ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವನು. ಅವನನೆ್ನೕ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. 14 ಅವನು ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆದು
ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮ
ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಊಟ ಮಾಡಲು ಒಂದು
ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 15 ಆ
ಯಜಮಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗಾಗಿ ಊಟವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ನಡೆಯಿತು. ಶಿಷ್ಯರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

17 ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ
ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 18 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯುತಾ್ತನೆ. ಈಗ
ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.

19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೂ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

20 ಯೇಸು, “ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಬಗೆಯುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದು್ದತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 21 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಸಿ್ಥತಿ ಬಹಳ ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದನು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಭೋಜನ
(ಮತಾ್ತಯ 26:26-30; ಲೂಕ 22:15-20; 1 ಕೊರಿ. 11:23-25)

22 ಅವರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ
ಮುರಿದು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನಿ್ನರಿ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯು ನನ್ನ ದೇಹ”
ಎಂದನು.

23 ನಂತರ ಯೇಸು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು, “ಇದು
ನನ್ನ ರಕ್ತ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. ಇದು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ರಕ್ತ. 25 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ
ದಿನದವರೆಗೆ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದನು.

26 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದರು. ನಂತರ
ಅವರು ಆಲಿವ್ ಮರದ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಶಿಷ್ಯರ ವಿಶಾ್ವಸ ದೊ್ರೕಹದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:31-35; ಲೂಕ 22:31-34; ಯೋಹಾನ 13:36-38)

27 ನಂತರ ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗೊಂಡು
ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.
‘ನಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಆಗ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುತ್ತವೆ’
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ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 28 ಆದರೆ ನಾನು ಸತು್ತ
ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

29 ಪೇತ್ರನು, “ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರು ಭಯಗೊಂಡು ಹಿಂಜರಿದರೂ
ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

30 ಯೇಸು, “ನಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ರಾತಿ್ರ ಕೋಳಿ
ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಮೂರು ಸಾರಿ,
ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಖಚಿತವಾಗಿ, “ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಉಳಿದ
ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಏಕಾಂತ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:36-46; ಲೂಕ 22:39-46)

32 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಗೆತೆ್ಸಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಬರುವ ತನಕ
ಕುಳಿತಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 33 ಪೇತ್ರನನು್ನ, ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನನನು್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ
ಯೇಸು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು, ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಸಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖದಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ”
ಎಂದನು.

35 ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ನಡೆದುಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬೋರಲಬಿದು್ದ, ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ “ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಈ ಸಂಕಟದ ಗಳಿಗೆ
ನನಗೆ ಬಾರದಿರಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು,
“ಅಪಾ್ಪ , ತಂದೆಯೇ! ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂಕಟದ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಮಾಡದೆ,
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಮಾಡು” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

37 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಸೀಮೋನನೇ, ಏಕೆ ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 38 ನೀನು ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ಮನಸೆ್ಸೕನೋ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಬಲ ಸಾಲದು” ಎಂದನು.

39 ಪುನಃ ಯೇಸು ದೂರ ಹೋಗಿ, ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

41 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, “ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿದಿ್ರಸುತಾ್ತ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಾ? ಪಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. 42 ಮೇಲೇಳಿ! ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು.
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮತಾ್ತಯ 26:47-56; ಲೂಕ 22:47-53; ಯೋಹಾನ 18:3-12)

43 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಯೂದನು
ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಯೂದನೊಡನೆ ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳಿಂದ
ಸುಸಜಿ್ಜತರಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು. ಮಹಾಯಾಜಕರು,
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರುಗಳು
ಈ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

44 ಯೇಸು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಯೂದನು
ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಯೂದನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು
ಯಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ಯೇಸು. ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಯುತಾ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂದನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಗುರುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 46

ಆಗ ಆ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದರು. 47 ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರಗೆಳೆದು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು.

48 ಆಗ ಯೇಸು, “ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನೀವು
ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತೆ್ತೕ? 49

ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಇದೆ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನಡೆದಿವೆ” ಎಂದನು.
50 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.

51 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಅವನು ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಸಹ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. 52 ಅವನು ತಾನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀಮೈಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.
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ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 26:57-68; ಲೂಕ 22:54-55, 63-71; ಯೋಹಾನ 18:13-14,

19-24)

53 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಮನೆಗೆ
ಆತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎಲಾ್ಲ
ಮಹಾಯಾಜಕರುಗಳು, ಹಿರಿಯ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರುಗಳು,
ಹಾಗೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು. 54 ಪೇತ್ರನು
ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಕಾವಲುಗಾರರೊಡನೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಚಳಿಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.

55 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು
ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಸರಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು
ಸಮಿತಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಸುಳು್ಳ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದಂತಹ ಬೇರೆಬೇರೆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು.

57 ನಂತರ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಾ್ತ, 58 “ಈ ಮನುಷ್ಯನು,
‘ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು. 59 ಆದರೂ
ಜನರು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

60 ಆಗ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರೆದುರಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು,
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈ ಜನರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ಆರೋಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೋ?
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 61 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. ಯಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಮಹಾದೇವರ ಮಗನಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೋ?” ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

62 ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನಾನೇ ದೇವರ ಮಗನು.
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನೂ್ನ
ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನೂ್ನ ನೀನು ಕಾಣುವೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

63 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ನಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ.
64 ಇವನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಅಪರಾಧಿಯೆಂತಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಜನರೆಲ್ಲರು ಹೇಳಿದರು. 65 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದ
ಗುದಿ್ದ, “ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದರು. ನಂತರ
ಕಾವಲುಗಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದರು.

ಪೇತ್ರನ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮತಾ್ತಯ 26:69-75; ಲೂಕ 22:56-62; ಯೋಹಾನ 18:15-18; 25-27)

66 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದನು.
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಪೇತ್ರನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. 67 ಪೇತ್ರನು ಬೆಂಕಿಯ ಹತಿ್ತರ ಚಳಿ
ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವಳು ಕಂಡು, ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಹತಿ್ತರದಿಂದ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, “ನೀನು ನಜರೇತಿನವನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದಳು.

68 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ ಮಾತನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, “ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆಯೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎದು್ದ,
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

69 ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಆ ದಾಸಿಯು ನೋಡಿ, ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 70 ಪುನಃ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯ
ಮಾತನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು
ಅವನಿಗೆ, “ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನು
ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಯೇಸುವಿನಂತೆ
ಗಲಿಲಾಯದವನು” ಎಂದರು.

71 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ತನಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ “ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

72 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ
ಕೂಗಿತು. “ಕೋಳಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ, ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಯೇಸು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಗೋಳಾಡಿದನು.

ಪಿಲಾತನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಲೂಕ 23:1-5 ಯೋಹಾನ 18:28-38)

ಮುಂಜಾನೆ ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ, ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಭೆಸೇರಿ ಯೇಸುವಿಗೆ

ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

2 ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ

ಹೊರಿಸಿದರು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ,
“ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನೀನು ಏಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಇದರಿಂದ
ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪಿಲಾತನು ಮಾಡಿದ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 27:15-31; ಲೂಕ 23:13-25; ಯೋಹಾನ 18:39-19:16)

6 ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಯಸಿದ
ಕೈದಿಯನು್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 7 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬ ಎಂಬವನು
ದಂಗೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ ದಂಗೆಕೋರರು
ಒಂದು ಗಲಭೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಪಾದನೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು.

8 ಜನರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ, ಎಂದಿನಂತೆ ತಮಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಕೈದಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 9 ಪಿಲಾತನು
ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತೕರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10

ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ತನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 11 ಆದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ
ಪಿಲಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಜನರನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.

12 ಪಿಲಾತನು ಜನರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೆಂದು ನೀವು
ಕರೆಯುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

13 ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
14 ಪಿಲಾತನು, “ಏಕೆ? ಅವನು ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ

ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
15 ಪಿಲಾತನು ಜನರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿ

ಅವರಿಗಾಗಿ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಮತು್ತ
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

16 ಪಿಲಾತನ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ರಾಜಭವನದ
ಅಂಗಳದೊಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಇತರ ಸೈನಿಕರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಕರೆದರು. 17 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಡುಕೆಂಪಾದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಿರೀಟ
ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ನಂತರ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ!”
ಎಂದರು. 19 ಸೈನಿಕರು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ
ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ
ನಟಿಸುತಾ್ತ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. 20 ಆ ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು
ಕಡುಕೆಂಪಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆ್ನೕ
ಮತೆ್ತ ತೊಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಮಾಕರ್ 14:53 692 ಮಾಕರ್ 15:20
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ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 27:32-44; ಲೂಕ 23:26-43; ಯೋಹಾನ 19:17-27)

21 ಆಗ ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಮೋನ ಎಂಬವನು ಹೊಲದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡರ್ ಮತು್ತ ರೂಫಸ್ ಎಂಬವರ
ತಂದೆ. ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವಂತೆ
ಸಿಮೋನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು. 22 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಗೊಲೊ್ಗಥ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. (ಗೊಲೊ್ಗಥ
ಎಂದರೆ “ಕಪಾಲ ಸ್ಥಳ.”) 23 ಗೊಲೊ್ಗಥದಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ರಕ್ತಬೋಳ ಮಿಶಿ್ರತವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. 24 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ, ಮೊಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದರು. ನಂತರ ಸೈನಿಕರು
ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

25 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಾಗ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆಯಾಗಿತು್ತ. 26 ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ
ಆಪಾದನೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ “ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜ ” ಎಂದು
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 27 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.
ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಕಿದ್ದರು. 28

29 ಅಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತ,
“ನೀನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 30 ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡಿದರು.

31 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಹಾಗೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಸಹ, “ಅವನು ಇತರ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. 32 ಅವನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ರಾಜನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು
ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ನಾವು ಅವನನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಪಕ್ಕದ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ
ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
(ಮತಾ್ತಯ 27:45-56; ಲೂಕ 23:44-49; ಯೋಹಾನ 19:28-30)

33 ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾದಾಗ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಈ
ಕತ್ತಲೆಯು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 34

ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ, ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, “ಎಲೋಹಿ,
ಎಲೋಹಿ, ಲಮಾ ಸಬಕಾ್ತನಿ?” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. “ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟೆ್ಟ?” ಎಂಬುದೇ ಇದರಥರ್.

35 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ನೋಡಿ! ಆತನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದರು.

36 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ, ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಂದು ಕೋಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತಾ್ತ, “ಎಲೀಯನು ಇವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಬರಬಹುದೇನೋ ನಾವು ಕಾಯು್ದ
ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದನು.

37 ನಂತರ ಯೇಸು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.
38 ಆಗ ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ

ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 39 ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಯೇಸು ಪಾ್ರಣಬಿಟಾ್ಟಗ ನಡೆದದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮಗನು”
ಎಂದನು.

40 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನೋಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೆಂದರೆ, ಮಗ್ದಲದ
ಮರಿಯಳು, ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬ ಯೋಸೆಯರ
ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು (ಯಾಕೋಬನು ಅವಳ ಕಿರಿಯ ಮಗ.)
41 ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಆತನ
ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರು. ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿ
(ಮತಾ್ತಯ 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56; ಯೋಹಾನ 19:38-42)

42 ಆಗ ಕತ್ತಲಾಗತೊಡಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ
(ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಹಿಂದಿನ ದಿನ), 43 ಅರಿಮಥಾಯ ಊರಿನ
ಯೋಸೇಫ ಎಂಬವನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೇಳಿದನು.
ಯೋಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ
ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರರಾಜ್ಯ ಬರಲೆಂದು ಬಯಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಇವನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.

44 ಯೇಸು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿಲಾತನಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಕಾವಲು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಪಿಲಾತನು ಕರೆದು, “ಯೇಸು
ಸತು್ತಹೋದನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 45 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು,
“ಹೌದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪಿಲಾತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

46 ಯೋಸೇಫನು ನಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೇಹವನು್ನ ಇಳಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಸುತಿ್ತದನು. ಅನಂತರ, ಬಂಡೆಯ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನಿ್ನರಿಸಿ ಆ
ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ ಮುಚಿ್ಚದನು.
47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಹಾಗೂ ಯೋಸೆಯನ ತಾಯಿಯಾದ
ಮರಿಯಳು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
(ಮತಾ್ತಯ 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-12; ಯೋಹಾನ 20:1-10)

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು,
ಸಲೋಮೆ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ
ಮರಿಯಳು ಕೆಲವು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ

ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 2 ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲಯೇ, ಅವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನಸುಕಾಗಿತು್ತ. 3 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನು್ನ ನಮಗಾಗಿ ಯಾರು
ಉರುಳಿಸುತಾ್ತರೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡರು.

4 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಆ ಬಂಡೆ
ಉರುಳಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಿಳುಪಾದ ನಿಲುವಂಗಿ
ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಸಮಾಧಿಯ ಬಲಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡರು.

6 ಆದರೆ ಅವನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ! ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ? ಆತನು
ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಆತನ
ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ. 7 ಈಗ ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಪೇತ್ರನಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ,
‘ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಅಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನೋಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು,
ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ
ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

(ಕೆಲವು ಗಿ್ರೕಕ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಇಲಿ್ಲಗೇ
ಮುಕಾ್ತಯವಾಗುತ್ತದೆ.)

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 28:9-10; ಯೋಹಾನ 20:11-18; ಲೂಕ 24:13-35)

9 ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಂತನಾಗಿ
ಎದ್ದನು. ಯೇಸು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮರಿಯಳಿಂದ ಏಳು
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10 ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರಾದರೋ ಇನೂ್ನ ಶೋಕಭರಿತರಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಯೇಸು ಬದುಕಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಾನು ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿದಾ್ದಗಿಯೂ ಮರಿಯಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಅವಳನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

12 ನಂತರ, ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೊಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ,
ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂಭಾಷಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 28:16-20; ಲೂಕ 24:36-49; ಯೋಹಾನ 20:19-23; ಅಪೊ.

ಕಾಯರ್. 1:6-8)

14 ನಂತರ ಹನೊ್ನಂದು ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ,
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೊಂಚ ನಂಬಿಕೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು
ಸಾವಿನಿಂದ ಎದು್ದಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ
ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಮಾಕರ್ 15:21 693 ಮಾಕರ್ 16:14



15 ಯೇಸು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ. 16 ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ
ನಂಬದವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವನು. 17

ನಂಬುವವರಾದರೋ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. ಅವರು
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವರು. ತಾವೆಂದೂ
ಕಲಿತಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುವರು. 18 ಅವರು
ಹಾವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂ ಅವು ಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಷಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಮುಟಿ್ಟದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋಕಾರೋಹಣ
(ಲೂಕ 24:50-53; ಅಪೊ. ಕಾಯರ್. 1:9-11)

19 ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ, ಸ್ವಗರ್ದೊಳಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 20 ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ,
ಜನರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಕಾಯರ್ಸಾಧಿಸುತಾ್ತ, ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಸುವಾತೆರ್ಯ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
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ಲೂಕ

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಲೂಕನ ಬರಹ

ಸನಾ್ಮನ್ಯ ಥೆಯೊಫಿಲನೇ,
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ

ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾ್ದರೆ. 2

ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಾರಿದವರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು
ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. 3 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ನಾನೇ
ಶ್ರದೆ್ಧವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು.

ಜಕರೀಯ ಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತ್
5 ಹೆರೋದನು ಜುದೇಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಿದ್ದನು. ಜಕರೀಯನು ಅಬೀಯನ
ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿ ಆರೋನನ
ಕುಟುಂಬದವಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಜಬೇತ್. 6 ಜಕರೀಯನು
ಮತು್ತ ಎಲಿಜಬೇತಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಅವರು, ಅದೇರೀತಿ ಬಾಳಲು ಇತರರಿಗೂ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು. 7 ಅವರಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಿಜಬೇತಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು; ಮತು್ತ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವರಾಗಿದ್ದರು.

8 ಒಮೆ್ಮ ತನ್ನ ವಗರ್ದ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ, ಜಕರೀಯನು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಯಾಜಕರು
ಧೂಪವನು ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ
ಚೀಟಿಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನನು್ನ ಆರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಅದು
ಜಕರೀಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಕರೀಯನು ಧೂಪ
ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 10

ಹೊರಗಡೆ ಬಹು ಜನರಿದ್ದರು. ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಆಗ, ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಪ್ರಭುವಿನ
ದೂತನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಜಕರೀಯನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. 12 ಅವನು
ದೇವದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಬಹು ಭಯಪಟ್ಟನು.
13 ಆದರೆ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ಜಕರೀಯನೇ, ಹೆದರಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಎಲಿಜಬೇತಳು ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಯೋಹಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ಅವನ
ಜನನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಷಾರ್ನಂದವಾಗುವುದು. ಬಹುಜನರು
ಸಂತೋಷಪಡುವರು. 15 ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನು
ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ
ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನು
ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿರುವನು.

16 “ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. 17 ಅವನು
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮುಂದೂತನಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಅವನು ಎಲೀಯನ
ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿರುವನು; ತಂದೆ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ
ನಡುವೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು; ಅವಿಧೇಯರಾದ
ಅನೇಕರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು; ಜನರನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಜಕರೀಯನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆಧಾರವೇನು? ನಾನು ಮುದುಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಹ ಮುಪಿ್ಪನವಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ದೇವದೂತನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಬಿ್ರಯೇಲ. ನಾನು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವವನು. ನಿನಗೆ ಈ
ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
20 ಈಗ ಕೇಳು! ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನೀನು

ಮೂಕನಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಜನರು ಜಕರೀಯನಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಅವನು ಇಷು್ಟಹೊತು್ತ ಇರಲು
ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾದರು. 22 ಬಳಿಕ
ಜಕರೀಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಅವರೊಡನೆ
ಮಾತಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ದಶರ್ನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವನು ಮಾತಾಡಲಾಗದೆ ಕೇವಲ ಸನೆ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
23 ತನ್ನ ಯಾಜಕಸೇವೆಯ ಸರದಿಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ
ಜಕರೀಯನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

24 ಆ ಬಳಿಕ, ಜಕರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಎಲಿಜಬೇತಳು, “ನೋಡಿ,
ಪ್ರಭುವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಂಥಾ ಕಾಯರ್ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ! ನನ್ನ ಜನರ
ನಡುವೆ ನನಗಿದ್ದ ಅವಮಾನವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ತೊಲಗಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

ಕನೆ್ಯ ಮರಿಯಳು
26 ಎಲಿಜಬೇತಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಗ, ದೇವರು

ತನ್ನ ದೂತನಾದ ಗಬಿ್ರಯೇಲನನು್ನ ಗಲಿಲೇಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ನಜರೇತ್
ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆಕೆಗೆ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದ ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. 28

ದೇವದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ದೇವರಾಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ! ಪ್ರಭುವು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ದೇವದೂತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ
ಮರಿಯಳು, “ಇದರ ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟಳು.

30 ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ.
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ. 31 ಕೇಳು! ನೀನು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವೆ. ಆತನಿಗೆ,
‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32 ಆತನು
ಮಹಾಪುರುಷನಾಗುವನು. ಜನರು ಆತನನು್ನ ಮಹೋನ್ನತನ
(ದೇವರ) ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ಆತನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 33

ಯೇಸುವು ಯಾಕೋಬನ ಜನರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವನು. ಆತನ
ರಾಜ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಮರಿಯಳು ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು?
ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

35 ದೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬರುವನು; ಮಹೋನ್ನತನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಈ ಪವಿತ್ರಮಗುವು ‘ದೇವರ ಮಗ’
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವಳಾಗಿದ್ದರೂ
ಆಕೆಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟು್ಟವನು. ಜನರಿಂದ ಬಂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಕೆ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 37 ದೇವರಿಗೆ
ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಮರಿಯಳು, “ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ದಾಸಿ. ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನನಗಾಗಲಿ!” ಅಂದಳು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಮರಿಯಳು ನೀಡಿದ ಸಂದಶರ್ನ
39 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಜುದೇಯದ ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ

ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು. 40 ಅಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ವಂದಿಸಿದಳು. 41
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ಎಲಿಜಬೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಕೆಯ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಗು ನಲಿದಾಡಿತು. ಆಗ ಎಲಿಜಬೇತಳು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತಳಾಗಿ

42 ಹಷೋರ್ದಾ್ಗರದಿಂದ ಹೀಗೆಂದಳು: “ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
(ಮರಿಯ) ಬೇರೆಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಲಿರುವ ಮಗುವನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ. 43

ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
ನನಗೆಷೊ್ಟೕ ಭಾಗ್ಯ! 44 ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ,
ನನೊ್ನಳಗಿರುವ ಕೂಸು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡಿತು. 45 ಪ್ರಭುವು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಸಂಭವಿಸೇ ತೀರುವುದೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿ
ಧನ್ಯಳಾದೆ” ಎಂದಳು.

ಮರಿಯಳು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಳು
46 ಆಗ ಮರಿಯಳು,

47 “ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇವರೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು

ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ.
48 ದೇವರು ತನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೇಳುವರು.

49 ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನು (ದೇವರು) ನನಗೆ
ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಆತನ ಹೆಸರು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ.
50 ದೇವರು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ

ಕರುಣೆ ತೋರುವನು.
51 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ತೋರಿ
ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಚದರಿಸುತಾ್ತನೆ.

52 ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ದೀನರನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುತಾ್ತನೆ.

53 ಆತನು ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತಾ್ತನೆ.

54 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ
55 ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ

ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.
56 ಮರಿಯಳು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ

ಎಲಿಜಬೇತಳೊಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು.

ಯೋಹಾನನ ಜನನ
57 ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಿತು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ

ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 58 ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಗೆ ತೋರಿದ
ಮಹಾಕರುಣೆಯು ಆಕೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

59 ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನವಾದಾಗ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದರು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ “ಜಕರೀಯ”
ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನ
ತಂದೆಯ ಹೆಸರಾಗಿತು್ತ. 60 ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ, “ಇಲ್ಲ!
ಆತನಿಗೆ ‘ಯೋಹಾನ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

61 ಜನರು ಎಲಿಜಬೇತಳಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಈ
ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 62 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನ
ತಂದೆಗೆ ಸನೆ್ನಮಾಡಿ, “ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

63 ಆಗ ಜಕರೀಯನು ಸನೆ್ನಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ
ತರಿಸಿಕೊಂಡು, “ಈತನ ಹೆಸರು ಯೋಹಾನ” ಎಂದು ಬರೆದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. 64 ಆ ಕೂಡಲೇ ಜಕರೀಯನು
ಮತೆ್ತ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲವನಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದನು. 65

ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಭಯವಾಯಿತು. ಜುದೇಯದ
ಗುಡ್ಡಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು
ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. 66 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ “ಈ ಮಗು (ಯೋಹಾನ) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ
ಮೇಲೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗುವನೋ?” ಎಂದು
ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ಈ ಮಗುವಿನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದನು.

ಜಕರೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ
67 ಬಳಿಕ ಯೋಹಾನನ ತಂದೆಯಾದ ಜಕರೀಯನು

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು:
68 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ಆತನು ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

69 ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದಿಂದ

ದೇವರು ವೀರರಕ್ಷಕನನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
70 ಇದನು್ನ ಆತನು ಪೂವರ್ಕಾಲದ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.

71 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ
ದೆ್ವೕಷಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.

72 ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ
ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಆತನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

73 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

74 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದು್ದ

ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ.

76 “ಮಗುವೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನ ಪ್ರವಾದಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಜನರನು್ನ

ಸಿದ್ಧಮಾಡುವೆ.
77 ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದೆಂಬ

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವೆ.
78 “ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಹಾಕರುಣೆಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೊಸ ದಿನವೊಂದು ನಮಗಾಗಿ

ಉದಯಿಸುವುದು.
79 ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತ ಮರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ

ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.”

80 ಆ ಮಗುವು (ಯೋಹಾನನು) ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ
ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಲವುಳ್ಳವನಾದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸುವ ತನಕ ಯೋಹಾನನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಜನನ
(ಮತಾ್ತಯ 1:18-25)

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಚಕ್ರವತಿರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಸೀಸರನು ರೋಮನ್ನರ
ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಜನಗಣತಿ
ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 2 ಇದು

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿತು್ತ. ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯ
ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು. 3 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲನ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ಯೋಸೇಫನು ದಾವೀದನ
ಮನೆತನದವನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ದಾವೀದನ ಊರಾದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 5 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮರಿಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಆಕೆಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿತು್ತ. (ಮರಿಯಳು
ಆಗ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು.) 6 ಅವರು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಮರಿಯಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆಕಾಲ ಬಂತು. 7 ಆಕೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗುವನು್ನ
(ಯೇಸು) ಹೆತ್ತಳು. ಅವರಿಗೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಛತ್ರದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳ
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯಳು ಮಗುವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಸುತಿ್ತ ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮೇವು ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಸಿದಳು.

ಕುರುಬರಿಗೆ ದೊರೆತ ಸಂದೇಶ
8 ಆ ರಾತಿ್ರ, ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ಹೊಲಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು
ಕುರುಬರ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭೆಯು
ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಕುರುಬರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. 10

ದೇವದೂತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಮಹಾಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ: 11 ಈ ದಿನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ದಾವೀದನ ಊರಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಪ್ರಭುವಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನು. 12 ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಮಗು ದನದ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದೇ ಗುರುತಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವದೂತರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಮೊದಲನೆಯ ದೇವದೂತನೊಡನೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ,

14 “ಮೇಲಿನಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ;
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ”

ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
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15 ದೇವದೂತರು ಕುರುಬರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರು, “ನಾವು ಈಗಲೇ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡೋಣ”
ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

16 ಆದ್ದರಿಂದ ಕುರುಬರು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ
ಯೋಸೇಫನನೂ್ನ ದನದ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗುವನೂ್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 17 ಕುರುಬರು ಮಗುವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ದೇವದೂತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರು. 18 ಕುರುಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19 ಮರಿಯಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದಳು. 20 ಕುರುಬರು ತಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಮರಳಿಹೋದರು. ದೇವದೂತರು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನಡೆದಿತು್ತ.

21 ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನವಾದಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಆಯಿತು ಮತು್ತ
ಆತನಿಗೆ “ಯೇಸು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಮರಿಯಳ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಮಗುವು ಬೆಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ
ದೇವದೂತನು ಈ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
22 ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸಿದ್ದ

ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನು ಮಾಡುವ
ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ದೇವರಿಗೆ) ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲು
ಯೋಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಆತನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 23 ಏಕೆಂದರೆ “ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ,
‘ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು’” ಎಂದು
ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 24 “ಎರಡು
ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.

ಸಿಮೆಯೋನನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದನು
25 ಸಿಮೆಯೋನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ
ಧಾಮಿರ್ಕನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ
ಕಾಲವನೆ್ನೕ ಸಿಮೆಯೋನನು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು. 26 ಪ್ರಭುವು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನೋಡುವ ತನಕ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಸಿಮೆಯೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 27 ಸಿಮೆಯೋನನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
ಯೋಸೇಫನು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಮಗು
ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದರು. 28 ಸಿಮೆಯೋನನು
ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿದನು:

29 “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಾಯಲು
ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ.

30 ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆಕಂಡೆನು.
31 ನೀನು ಆತನನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿರುವೆ.
32 ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೀತಿರ್ಯಾಗುವುದು.”
33 ಸಿಮೆಯೋನನು ಮಗುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ

ಕೇಳಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. 34 ಬಳಿಕ
ಸಿಮೆಯೋನನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಈ
ಮಗುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವರು.
ಅನೇಕರು ಏಳುವರು. ಕೆಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈತನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಗುರುತಾಗಿರುವನು. 35 ಜನರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ
ಯೋಚಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯಲಾಗುವವು. ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಅಲಗು ನಾಟಿದಂತಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅನ್ನಳು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಳು
36 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು.

ಆಕೆಯು ಅಸೇರನ ವಂಶದ ಫನುವೇಲನ ಕುಟುಂಬದವಳಾಗಿದ್ದಳು.
ಅನ್ನಳು ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಮದುವೆಯಾದ
ಏಳು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಗಂಡನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. 37 ತನ್ನ ಉಳಿದ
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಎಂಭತ್ತನಾಲು್ಕ

ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅನ್ನಳು ಯಾವಾಗಲೂ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬೇರೆಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತ ಮತು್ತ ಹಗಲಿರುಳು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ
ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.

38 ಅವಳು ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ದೇವರು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಯೋಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು
39 ಪ್ರಭುವಿನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ

ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಾದ ನಜರೇತಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 40 ಬಾಲಕ
ಯೇಸು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ ಜ್ಞಾನಿಯಾದನು. ದೇವರ
ಆಶೀವಾರ್ದವು ಆತನೊಡನೆ ಇತು್ತ.

ಬಾಲಕ ಯೇಸು
41 ಪ್ರತಿವಷರ್ ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಯೇಸುವಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ವಾಗಿದಾ್ದಗ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು. 43 ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ
ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಕನಾದ ಯೇಸು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆತನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವು ಯಾತಿ್ರಕರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರಬಹುದೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ 44 ಯೋಸೇಫನು ಮತು್ತ ಮರಿಯಳು ಒಂದು
ದಿನವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಗನನು್ನ ಕಾಣದೆ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರ ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನಿಗಾಗಿ
ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. 45 ಆದರೆ ಅಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಕಾಣದೆ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕಲು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿಹೋದರು.

46 ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಯೇಸುವು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಧಾಮಿರ್ಕ ಉಪದೇಶಕರೊಡನೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸುತಾ್ತ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಶೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47 ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಆತನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೂ ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 48 ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು
ಆತನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಮರಿಯಳು ಆತನಿಗೆ,
“ಮಗನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

49 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏಕೆ
ಹುಡುಕಬೇಕಿತು್ತ? ನನ್ನ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಕೆಲಸ ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೋ
ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿತು್ತ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 50 ಆದರೆ ಆತನ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ.

51 ಯೇಸು ಅವರೊಡನೆ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ತಾಯಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 52 ಯೇಸುವು ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದನು. ದೇವರಿಗೂ
ಜನರಿಗೂ ಅಚು್ಚಮೆಚಾ್ಚದನು.

ಯೋಹಾನನ ಬೋಧನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 3:1-12; ಮಾಕರ್ 1:1-8; ಯೋಹಾನ 1:19-28)

ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಾದ ತಿಬೇರಿಯಸ್ ಸೀಸರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೈದನೇ ವಷರ್ ಅದಾಗಿತು್ತ.
ಆಗ, ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಜುದೇಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ

ಹೆರೋದನು ಗಲಿಲಾಯಕೂ್ಕ
ಹೆರೋದನ ಸಹೋದರನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರೆಯ ಮತು್ತ
ತ್ರಕೋನಿತಿ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೂ
ಲೂಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

2 ಅನ್ನನು ಮತು್ತ ಕಾಯಫನು ಮಹಾಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ
ಆಜ್ಞೆಯೊಂದು ಬಂತು. ಯೋಹಾನನು ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 3 ಯೋಹಾನನು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಯೆಶಾಯ
ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇದು ನಡೆಯಿತು.
ಅದೇನೆಂದರೆ:
“‘ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ.
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5 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣಿವೆಯು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.

ಡೊಂಕಾದ ದಾರಿಗಳು ನೀಟಾಗುವವು.
ಕೊರಕಲಾದ ದಾರಿಗಳು ಸಮವಾಗುವವು.

6 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕಾಣುವನು!’
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಶಾಯ 40:3-5
7 ಜನರು ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಬಂದರು. ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ. “ನೀವು ವಿಷಕರವಾದ
ಹಾವುಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ! ಬರಲಿರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಯಾರು? 8 ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿರಿ. ‘ಅಬ್ರಹಾಮನು
ನಮ್ಮ ತಂದೆ’ ಎಂದು ಜಂಬ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಮರಗಳನು್ನ
ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

11 ಯೋಹಾನನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆಹಾರವಿದ್ದರೆ, ಅದನೂ್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಯೋಹಾನನಿಗೆ,
“ಉಪದೇಶಕನೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

13 ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೇಮಕವಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಸೈನಿಕರು ಯೋಹಾನನಿಗೆ, “ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ, “ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ,
ಸುಳು್ಳದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವ ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ಯೋಹಾನನ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಹಾನನು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನು
ಬರುತಾ್ತನೆ. ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ
ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು ರಾಶಿಯನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬರುವನು. ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಳನು್ನ
ಹೊಟಿ್ಟನಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಹಾಕುವನು. ನಂತರ
ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18 ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಾ್ತ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೋಹಾನನ ಸೇವೆಯ ಅಂತ್ಯ
19 ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ

ಹೆರೋದ್ಯಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮತು್ತ
ಹೆರೋದನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೋಹಾನನು
ಖಂಡಿಸಿದನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು ಯೋಹಾನನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಯೋಹಾನನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
(ಮತಾ್ತಯ 3:13-17; ಮಾಕರ್ 1:9-11)

21 ಯೋಹಾನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು,
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ
ಯೇಸು ಸಹ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಿತು. 22 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ,
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಹೊರಟು, “ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನು, ನಾನು ನಿನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಯೋಸೇಫನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
(ಮತಾ್ತಯ 1:1-17)

23 ಯೇಸು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು
ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನೆಂದು
ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಯೋಸೇಫನು ಹೇಲಿಯ ಮಗನು.
24 ಹೇಲಿಯು ಮತಾ್ತತನ ಮಗನು.
ಮತಾ್ತತನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು.
ಲೇವಿಯು ಮೆಲಿ್ಕಯ ಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯು ಯನಾ್ನಯನ ಮಗನು.
ಯನಾ್ನಯನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು.
25 ಯೋಸೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಆಮೋಸನ ಮಗನು.
ಆಮೋಸನು ನಹೂಮನ ಮಗನು.
ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯ ಮಗನು.
ಎಸಿ್ಲಯು ನಗಾ್ಗಯನ ಮಗನು.
26 ನಗಾ್ಗಯನು ಮಹಾಥತನ ಮಗನು.
ಮಹಾಥತನು ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು.
ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮೀಯನ ಮಗನು.
ಶಿಮೀಯನು ಯೋಸೇಖನ ಮಗನು.
ಯೋಸೇಖನು ಯೂದನ ಮಗನು.
27 ಯೂದನು ಯೋಹಾನನ ಮಗನು.
ಯೋಹಾನನು ರೇಸನ ಮಗನು.
ರೇಸನು ಜೆರುಬಾಬೆಲನ ಮಗನು.
ಜೆರುಬಾಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನ ಮಗನು.
ಸಲಥಿಯೇಲನು ಸೇರಿಯ ಮಗನು.
28 ಸೇರಿಯು ಮೆಲಿ್ಕಯ ಮಗನು.
ಮೆಲಿ್ಕಯು ಅದಿ್ದಯ ಮಗನು.
ಅದಿ್ದಯು ಕೋಸಾಮನ ಮಗನು.
ಕೋಸಾಮನು ಎಲ್ಮದಾಮನ ಮಗನು.
ಎಲ್ಮದಾಮನು ಏರನ ಮಗನು.
29 ಏರನು ಯೆಹೋಷುವನ ಮಗನು.
ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯೇಜರನ ಮಗನು.
ಎಲಿಯೇಜರನು ಯೋರೈವುನ ಮಗನು.
ಯೋರೈವುನು ಮತಾ್ತತನ ಮಗನು.
ಮತಾ್ತತನು ಲೇವಿಯ ಮಗನು.
30 ಲೇವಿಯು ಸಿಮೆಯೋನನ ಮಗನು.
ಸಿಮೆಯೋನನು ಯೂದನ ಮಗನು.
ಯೂದನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು.
ಯೋಸೇಫನು ಯೊನಾವುನ ಮಗನು.
ಯೊನಾವುನು ಎಲಿಯಕೀಮನ ಮಗನು.
31 ಎಲಿಯಕೀಮನು ಮೆಲೆಯನ ಮಗನು.
ಮೆಲೆಯನು ಮೆನ್ನನ ಮಗನು.
ಮೆನ್ನನು ಮತಾ್ತಥನ ಮಗನು.
ಮತಾ್ತಥನು ನಾತಾನನ ಮಗನು.
ನಾತಾನನು ದಾವೀದನ ಮಗನು.
32 ದಾವೀದನು ಇಷಯನ ಮಗನು.
ಇಷಯನು ಓಬೇದನ ಮಗನು.
ಓಬೇದನು ಬೋವಜನ ಮಗನು.
ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗನು.
ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಸೊ್ಸೕನನ ಮಗನು.
33 ನಹಸೊ್ಸೕನನು ಅಮಿ್ಮನಾದಾ್ವನ ಮಗನು.
ಅಮಿ್ಮನಾದಾ್ವನು ಅದಿ್ಮನನ ಮಗನು.
ಅದಿ್ಮನನು ಅನೈರ್ಯನ ಮಗನು.
ಅನೈರ್ಯನು ಹೆಸೊ್ರೕನನ ಮಗನು.
ಹೆಸೊ್ರೕನನು ಪೆರೆಸನ ಮಗನು.
ಪೆರೆಸನು ಯೂದನ ಮಗನು.
34 ಯೂದನು ಯಾಕೋಬನ ಮಗನು.
ಯಾಕೋಬನು ಇಸಾಕನ ಮಗನು.
ಇಸಾಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ತೇರಹನ ಮಗನು.
ತೇರಹನು ನಹೋರನ ಮಗನು.
35 ನಹೋರನು ಸೆರೂಗನ ಮಗನು.
ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನ ಮಗನು.
ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನ ಮಗನು.
ಪೆಲೆಗನು ಎಬರನ ಮಗನು.
ಎಬರನು ಸಾಲನ ಮಗನು.
36 ಸಾಲನು ಕಯಿನನ ಮಗನು.
ಕಯಿನನು ಅಪರ್ಕ್ಷದನ ಮಗನು.
ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೇಮನ ಮಗನು.
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ಶೇಮನು ನೋಹನ ಮಗನು.
ನೋಹನು ಲಾಮೆಕನ ಮಗನು.
37 ಲಾಮೆಕನು ಮೆತೂಷಲನ ಮಗನು.
ಮೆತೂಷಲನು ಹನೋಕನ ಮಗನು.
ಹನೋಕನು ಯೆರೆದನ ಮಗನು.
ಯೆರೆದನು ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗನು.
ಮಹಲಲೇಲನು ಕಯಿನಾನನ ಮಗನು.
38 ಕಯಿನಾನನು ಎನೋಷನ ಮಗನು.
ಎನೋಷನು ಸೇಥನ ಮಗನು.
ಸೇಥನು ಆದಾಮನ ಮಗನು.
ಆದಾಮನು ದೇವರ ಮಗನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೈತಾನನಿಂದಾದ ಶೋಧನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 4:1-11; ಮಾಕರ್ 1:12-13)

ಯೇಸುವು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
ಆತನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡಿಸಿದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಸೈತಾನನು

ಆತನನು್ನ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೇಸು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಹಳ
ಹಸಿವೆಯಾಯಿತು.

3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಈ ಕಲಿ್ಲಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯಾಗು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು” ಎಂದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“‘ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.’

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 8:3
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದೇ
ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 6 “ಈ
ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಇವುಗಳ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರವನೂ್ನ ವೈಭವವನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ. ನಾನು
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲೆ್ಲ. 7 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು,
ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು’

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 6:13
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ!” ಎಂದನು.

9 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ,
ದೇವಾಲಯದ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ನೀನು ದೇವರ
ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಕೆ್ಕ ಧುಮುಕು!

10 ‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು.’

ಕೀತರ್ನೆ. 91:1
11 ‘ನಿನ್ನ ಪಾದವು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲೀತೆಂದು
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು’

ಕೀತರ್ನೆ. 91:12
ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
“‘ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು’

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 6:16
ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
13 ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಾನಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ,
ತಕ್ಕಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 4:12-17; ಮಾಕರ್ 1:14-15)

14 ಯೇಸು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ
ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು
ಗಲಿಲಾಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. 15

ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.

ಯೇಸು ಸ್ವಂತ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 13:53-58; ಮಾಕರ್ 6:1-6)

16 ಯೇಸು ತಾನು ಬೆಳೆದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದನು. ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಯೇಸು ಓದುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಎದು್ದನಿಂತನು. 17 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಓದಲು ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆರೆದು ಈ
ಭಾಗವನು್ನ ಓದಿದನು:

18 “ಪ್ರಭುವಿನ (ದೇವರ) ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ.
ಬಡಜನರಿಗೆ ಶುಭಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ‘ನೀವು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ’ ಎಂತಲೂ
ಕುರುಡರಿಗೆ, ‘ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುವುದು’ ಎಂತಲೂ

ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ದಬಾ್ಬಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ

19 ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಶಾಯ 61:1-2
20 ಈ ಭಾಗವನು್ನ ಓದಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಸೇವಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಇದೀಗ ಓದಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಗಲೇ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ
ನೆರವೇರಿದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೊಗಳತೊಡಗಿದರು. ಅವರು
ಆತನ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, “ಇವನು ಈ ರೀತಿ
ಮಾತಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇವನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವಂತೂ ‘ವೈದ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ವಾಸಿಮಾಡಿಕೊ’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು
ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ‘ನೀನು ಕಪೆನೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು
ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದೇ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡು!’” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 24 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರವಾದಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಸಿ್ವೕಕೃತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯ. ಎಲೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ಯಾವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದರು. 26 ಆದರೆ
ಎಲೀಯನನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಧವೆಯರ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸದೆ
ಸಿದೋನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.

27 “ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶದ ನಾಮಾನನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು 29 ಯೇಸುವನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿತು್ತ. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಕೆ್ಕ
ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹಾದು ಹೊರಟುಹೋದನು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮಾಕರ್ 1:21-28)

31 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಕಪೆನೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.
32 ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು.

33 ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, 34

“ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ! ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆಯಾ? ನೀನು ಯಾರೆಂದು ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧನು!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು. 35 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ್ಕ, “ಸುಮ್ಮನಿರು! ಇವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಾ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿ ಯಾವ ಕೇಡೂ ಮಾಡದೆ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಯಿತು.

36 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ, “ಎಂಥಾ ಮಾತುಗಳಿವು! ಆತನು
ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು, ಅವು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆಯಲಾ್ಲ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 37

ಹೀಗಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯು ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

ಲೂಕ 3:37 699 ಲೂಕ 4:37
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ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ್ರೕ
(ಮತಾ್ತಯ 8:14-17; ಮಾಕರ್ 1:29-34)

38 ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀಮೋನನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಸೀಮೋನನ ಅತೆ್ತ ಬಹಳ ಜ್ವರದಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು, ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಜ್ವರಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತು. ಆಕೆ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದಳು.

ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾನ
40 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ತಮ್ಮ

ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ
ಮೇಲೂ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 41 ಅನೇಕ
ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳು, “ನೀನು ದೇವಕುಮಾರ” ಎಂದು
ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ,
“ಮಾತಾಡಕೂಡದೆಂದು” ಬಲವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಯೇಸುವೇ
“ಕಿ್ರಸ್ತ”ನೆಂದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.

ಇತರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂದಶರ್ನ
(ಮಾಕರ್ 1:35-39)

42 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಜನರು
ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಆತನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 43

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಬೇರೆ ಊರುಗಳವರಿಗೂ ಸಹ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜುದೇಯದ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನ
(ಮತಾ್ತಯ 4:18-22; ಮಾಕರ್ 1:16-20)

ಯೇಸು ಗೆನೆಸರೇತ್ (ಗಲಿಲಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲು ಅನೇಕ
ಜನರು ನೂಕಾಡುತಾ್ತ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 2

ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಯೇಸು
ನೋಡಿದನು. ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3

ಯೇಸು ಸೀಮೋನನ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ದೋಣಿಯನು್ನ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರಕೆ್ಕ ನೂಕಬೇಕೆಂದು
ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

4 ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೀಮೋನನಿಗೆ,
“ದೋಣಿಯನು್ನ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿ,
ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ಸೀಮೋನನು, “ಗುರುವೇ, ನಾವು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದನು. 6 ಬೆಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ನೀರಿನೊಳಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುವಷು್ಟ
ಮೀನುಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7 ಆಗ
ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ಸನೆ್ನಮಾಡಿ
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಲು ದೋಣಿಗಳೆರಡೂ ಮುಳುಗುವಂತಾದವು.

8 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಬೆಸ್ತರಿಗೆಲಾ್ಲ ವಿಸ್ಮಯವಾಯಿತು. ಸೀಮೋನ್
ಪೇತ್ರನಂತೂ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ “ಪ್ರಭುವೇ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು, ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದನು. 10

ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. (ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೀಮೋನನ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.)

ಯೇಸು ಸೀಮೋನನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು
ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿಯದೆ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು
ದುಡಿಯುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಸಾಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ
(ಮತಾ್ತಯ 8:1-4; ಮಾಕರ್ 1:40-45)

12 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಲೆ್ಲ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

13 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು.
ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. 14 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ
ಹೇಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ
ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಮೋಶೆಯ
ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು.
ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಹಬಿ್ಬತು.

15 ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ
ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 16

ಯೇಸು ಆಗಾಗೆ್ಗ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿ
(ಮತಾ್ತಯ 9:1-8; ಮಾಕರ್ 2:1-12)

17 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು, ಗಲಿಲಾಯದಿಂದಲೂ ಜುದೇಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದರು.
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಭುವಿನ ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 18

ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು
ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಜನ ಇದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ
ಹೆಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಸಹಿತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಇಳಿಸಿದರು. 20 ಈ ಜನರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಆ ರೋಗಿಗೆ, “ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ನಿನ್ನ
ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಯಾರು? ಈತನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನಲಾ್ಲ! ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲನು” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು.

22 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವುದೇಕೆ? 23 ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ‘ನಿನ್ನ
ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ’ ಎಂದು ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ
ಹೇಳುವುದೋ? ಅಥವಾ ‘ಎದು್ದನಿಂತು ನಡೆ’ ಎನು್ನವುದೋ? 24

ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ, “ಏಳು! ನಿನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಜನರು ಮುಂದೆ ಎದು್ದನಿಂತು, ತನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. 26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸತೊಡಗಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, “ಈ
ದಿನ ನಾವು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು!” ಎಂದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಲೇವಿ
(ಮತಾ್ತಯ 9:9-13; ಮಾಕರ್ 2:13-17)

27 ಬಳಿಕ, ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ,
ಸುಂಕದಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಲೇವಿ. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 28 ಲೇವಿಯು ಎದು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

29 ಬಳಿಕ ಲೇವಿಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತು್ತ
ಇನಿ್ನತರ ಜನರು ಸಹ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 30 ಆದರೆ
ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ಸುಂಕದವರೊಡನೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
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31 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ವೈದ್ಯನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು
ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಯವರಿಗಷೆ್ಟ. 32 ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಂದು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯಲು ನಾನು ಬಂದವನಲ್ಲ,
ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಲು ಬಂದವನು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉತ್ತರ
(ಮತಾ್ತಯ 9:14-17; ಮಾಕರ್ 2:18-22)

33 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಫರಿಸಾಯರ ಹಿಂಬಾಲಕರು
ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಾಗೆ್ಗ
ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದರೋ
ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂದುಕುಡಿಯುವುದರಲೆ್ಲೕ ಇದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಟೀಕಿಸಿದರು.

34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಮದುಮಗನ ಸಂಗಡ
ಇರುವ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ ನೀವು ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಆದರೆ ಮದುಮಗನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

36 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಹಳೆ
ಅಂಗಿಗೆ ತೇಪೆ ಹಚು್ಚವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಯಾರೂ ಹರಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಯಾದರೆ, ಹೊಸ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿಯ
ಬಟೆ್ಟಯು ಹಳೆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೋಲುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 37 ಅಂತೆಯೇ ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹಳೆಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ತುಂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ತುಂಬಿದರೆ, ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ
ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುತ್ತದೆ, ಚೀಲಗಳೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. 38 ಜನರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಡುತಾ್ತರೆ. 39 ಹಳೆಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ರುಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಹಳೆಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ.”

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯನು
(ಮತಾ್ತಯ 12:1-8; ಮಾಕರ್ 2:23-28)

ಒಂದಾನೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈರಿನ
ಹೊಲಗಳನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸಕಿ ಕಾಳನು್ನ ತಿಂದರು. 2

ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು, “ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು
ಹಸಿದಿದಾ್ದಗ ದಾವೀದನು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಓದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ದಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು.
ತನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, 5

“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮತಾ್ತಯ 12:9-14; ಮಾಕರ್ 3:1-6)

6 ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಬಲಗೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. 7 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದರೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ
ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಬಹುದೆಂದು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿಸಾಯರು ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಆದರೆ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವು ಕೈಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ಎದು್ದಬಂದು ನಿಂತನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ? ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನೊ್ನೕ
ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನೊ್ನೕ? ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ?
ಅಥವಾ ನಾಶಮಾಡುವುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಯೇಸು ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕೈ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 11 ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು, “ನಾವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡೋಣ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಸಂಚುಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು
(ಮತಾ್ತಯ 10:1-4; ಮಾಕರ್ 3:13-19)

12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇದ್ದನು. 13 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೇಸು ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರಿಗೆ, “ಅಪೊಸ್ತಲರು” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ:

14 ಸೀಮೋನ (ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.)
ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರನಾದ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಯಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ
ಮತು್ತ ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ,
15 ಮತಾ್ತಯ,
ತೋಮ,
ಯಾಕೋಬ (ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗ)
ಮತು್ತ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಮೋನ,
16 ಯೂದ (ಯಾಕೋಬನ ಮಗ)
ಮತು್ತ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡಿದವನು ಇವನೇ.)

ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾನ
(ಮತಾ್ತಯ 4:23-25; 5:1-12)

17 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಸಮತಟಾ್ಟದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲ
ನೆರೆದಿತು್ತ. ಜುದೇಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ
ಜನಸಮೂಹವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು್ತ. 18 ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಆತನಿಂದ
ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. 19

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು,
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹರಿದುಬಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ!

20 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಬಡವರಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ.

21 ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವುದು.

ಅಳುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ಆನಂದದಿಂದ ನೀವು ನಗುವಿರಿ.
22 “ನೀವು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದರೆ, ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 23

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು. ಈ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.

24 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಸುಖಕರವಾದ ಜೀವನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

25 ಈಗ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿರುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!

ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.
ನಗುವ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಅಳುವಿರಿ.
26 “ಜನರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೇ, ನಿಮ್ಮ

ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳುತಿ್ತದ್ದರು.

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 5:38-48; 7:12)

27 “ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 28 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೀನೈಸುವ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 29 ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡರಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಿ.
30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ಬನು ನಿಮಿ್ಮಂದ
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ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು
ಕೇಳಬೇಡಿ. 31 ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಸೆಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ.

32 “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ
ಹೊಗಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲ! ತಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ
ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ! 33 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವವರಿಗೇ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ! 34 ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ
ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರುವುದೇ? ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲಕೊಟು್ಟ
ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ!

35 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಾಗ ಮತೆ್ತ
ಅವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವಿರುವುದು. ನೀವು ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ
ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯು ಕರುಣಾಮಯನಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವೂ
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊ
(ಮತಾ್ತಯ 7:1-5)

37 “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಗುವುದು. 38 ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ದೊರೆಯುವುದು. ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದುಮಿ, ಅಲಾ್ಲಡಿಸಿ
ಹೊರಚೆಲು್ಲವಂತೆ ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಗಿಗೆ ಹಾಕುವರು. ನೀವು
ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆದುಕೊಡುವರು.”

39 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನೂ್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ
ಕುರುಡನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕಾ್ಕದೀತೇ? ಇಲ್ಲ!
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು. 40 ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿಗಿಂತ
ಮೇಲಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಿಷ್ಯನು ಪೂಣರ್ ಕಲಿತಾಗ ಗುರುವಿನಂತೆ
ಆಗುವನು.

41 “ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ, ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ನೀನು ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ?
42 ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ
ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ? ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸದು! ನೀನು ಕಪಟಿ.
ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು. ಆಗ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯಲು ನಿನಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು.

ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಫಲ
(ಮತಾ್ತಯ 7:17-20; 12:34-35)

43 “ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 44

“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನು್ನ ಅದರ ಫಲದಿಂದಲೇ
ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ! 45 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವು
ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವು
ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವು ಇರುತ್ತವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದು.

ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಜನರು
(ಮತಾ್ತಯ 7:24-27)

46 “ನನ್ನನು್ನ ಸಾ್ವಮೀ, ಸಾ್ವಮೀ, ಎಂದು ಕರೆದು ನಾನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಡಿಸದೆ ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಿರುವನು. 48 ಅವನು ಆಳವಾದ
ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕಿ, ಬಲವಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟತಾ್ತನೆ. ಪ್ರವಾಹವು ಏರಿಬಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ಆ
ಮನೆಯನು್ನ ಕದಲಿಸಲಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮನೆಯು ಬಲವಾಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

49 “ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಸಿ್ತವಾರವಿಲ್ಲದೆ
ನೆಲದಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವನು. ಪ್ರವಾಹ
ಬಂದಾಗ, ಮನೆಯು ಬೇಗನೆ ಕುಸಿದುಹೋಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.”

ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸೇವಕ
(ಮತಾ್ತಯ 8:5-13; ಯೋಹಾನ 4:43-54)

ಯೇಸುವು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿ
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಪಿ್ರಯ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು

ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 3 ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 4 ಆ ಜನರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 5 ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಭಾಮಂದಿರವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊರಟನು. ಯೇಸು
ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 7

ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕೇವಲ
ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಳು ಗುಣಹೊಂದುವನು. 8

ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನೂ
ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ
ಸೈನಿಕರಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅವನು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ, ‘ಬಾ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಅವನು ಬರುತಾ್ತನೆ. ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ, ‘ಇದನು್ನ ಮಾಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಹೇಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

9 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

10 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಾಗ, ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆಗಲೇ
ಗುಣವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

ಸತ್ತವನಿಗೆ ಜೀವದಾನ
11 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.

ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ
ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಯೇಸು
ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ
ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡನು. ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಊರಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಕೆಯೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 13

ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಮರುಕಗೊಂಡು, “ಅಳಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 14 ಶವದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಬಳಿಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನಿಗೆ,
“ಯೌವನಸ್ಥನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು! ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. 15 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

16 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ, “ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪ್ರವಾದಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ!
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

17 ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.

ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 11:2-19)

18 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೋಹಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 19

“ಬರಬೇಕಾದವನು ನೀನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗಾಗಿ ನಾವು
ಕಾಯಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ
(ಯೇಸುವಿನ) ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಲೂಕ 6:31 702 ಲೂಕ 7:19
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20 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಸಾ್ನನಿಕ
ಯೋಹಾನನು ‘ಬರಬೇಕಾದವನು ನೀನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕೋ?’ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಅವರವರ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ, ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ
ಕಂಡು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೋಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ, ಕುಂಟರು ಕಾಲನು್ನ ಪಡೆದು
ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಗುಣಹೊಂದುತಾ್ತರೆ. ಕಿವುಡರು
ಕೇಳುತಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವ ಬರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
ಸುವಾತೆರ್ಯು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 23 ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೇ ಧನ್ಯನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

24 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಟುಹೋದಾಗ, ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ
ಯೋಹಾನನ ಕುರಿತು ಹೇಳತೊಡಗಿ, “ಏನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ನೀವು ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲಾ್ಲಡುವ
ದಂಟನೊ್ನೕ? 25 ನೀವು ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ?
ನಯವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನೊ್ನೕ? ಇಲ್ಲ.
ನಯವಾದ ಮತು್ತ ಚಂದವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದವರು
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 26 ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನೀವು
ಏನನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಿರಿ? ಪ್ರವಾದಿಯನೊ್ನೕ? ಹೌದು.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೋಹಾನನು
ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

27 ‘ಇಗೋ! ನಾನು (ದೇವರು) ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಅವನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು’
ಮಲಾಕಿ 3:1

ಎಂದು ಯೋಹಾನನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ. 28 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕನಿಷ್ಠನು
ಸಹ ಅವನಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೇ ಸರಿ” ಎಂದನು.

29 ಯೋಹಾನನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 30 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

31 “ಈ ಕಾಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಅವರು ಯಾರನು್ನ
ಹೋಲುತಾ್ತರೆ? 32 ಈ ಕಾಲದ ಜನರು ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲುತಾ್ತರೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ
ಮಕ್ಕಳು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು,
‘ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಾದ್ಯಬಾರಿಸಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;

ನಾವು ದುಃಖದ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದೆವು,
ಆದರೆ ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 33 ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು. ಅವನು
ಇತರರಂತೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀವು, ‘ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 34

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದನು. ಅವನು ಇತರ ಜನರಂತೆ
ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು, ‘ನೋಡಿರಿ! ಅವನೊಬ್ಬ ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕ, ಕುಡುಕ!
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತು್ತ ಇತರ ಕೆಟ್ಟಜನರೇ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು!’
ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 35 ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತನ್ನನು್ನ
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫರಿಸಾಯನಾದ ಸಿಮೋನನು
36 ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ

ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

37 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಪಾಪಿಷ್ಠಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಇದ್ದಳು. ಯೇಸುವು
ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ಆಕೆಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಭರಣಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. 38 ಆಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ
ಅಳುತಾ್ತ, ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆಕೆ
ಅನೇಕಸಲ ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಪರಿಮಳತೈಲವನು
ಹಚಿ್ಚದಳು.

39 ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯನು
ಇದನು್ನ ಕಂಡು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೇಸು ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತನ್ನನು್ನ
ಮುಟು್ಟತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪಾಪಿಷ್ಠಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯನಿಗೆ, “ಸಿಮೋನನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಒಂದು ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದನು.

ಸಿಮೋನನು, “ಗುರುವೇ, ಹೇಳು!” ಎಂದನು.
41 ಯೇಸು, “ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬನೇ

ಸಾಹುಕಾರನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು
ಐನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಐವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 42 ಅವರಲಿ್ಲ
ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಾಹುಕಾರನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಾಹುಕಾರನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

43 ಸಿಮೋನನು, “ಹೆಚು್ಚ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವನೇ ಎಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಸಿಮೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು.
44 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಮೋನನಿಗೆ, “ಈ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನಿನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತರುವಳೇ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಕೆ
ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೇವ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲಿಂದ ಒರೆಸಿದಳು. 45 ನೀನು ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ.
ಈಕೆಯಾದರೋ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ! 46 ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ.
ಈಕೆಯಾದರೋ ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದಳು.
47 ಈಕೆಯ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಕೆ ಅಧಿಕವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿದಳು.
ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದುವವನು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿ್ರೕತಿಯನೆ್ನೕ
ತೋರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವರು, “ಇವನು (ಯೇಸು) ತನ್ನನು್ನ
ಯಾರೆಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ? ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

50 ಯೇಸು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
ಆಯಿತು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು

ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಕೆಲವು ನಗರಗಳ ಮತು್ತ ಊರುಗಳ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು ಮತು್ತ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಹನೆ್ನರಡು

ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ
ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮ
ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದವರೂ ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ
ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು. ಆಕೆ ಮಗ್ದಲ ಎಂಬ ಊರಿನವಳು. ಯೇಸು
ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೂಜನ
(ಹೆರೋದನ ಸಹಾಯಕ) ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯೋಹಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಯೇಸುವಿಗೂ ಆತನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತಯ 13:1-17; ಮಾಕರ್ 4:1-12)

4 ಅನೇಕ ಜನರು ಊರೂರುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳಿದನು:

5 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಕಾಲಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಜನರ ತುಳಿತಕೆ್ಕ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡವು. ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 6

ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು
ಮೊಳೆಯತೊಡಗಿದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಬಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು ಮೊಳೆತರೂ
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆದು
ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.”

ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, “ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಲೂಕ 7:20 703 ಲೂಕ 8:9



10 ಯೇಸು, “ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾಮ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ,
‘ಅವರು ನೋಡಿದರೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.’

ಯೆಶಾಯ 6:9

ಬೀಜಗಳ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 13:18-23; ಮಾಕರ್ 4:13-20)

11 “ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ ಹೀಗಿದೆ: ಬೀಜವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. 12

ಕಾಲಾ್ದರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೆಲವರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಅವರ
ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ಆ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಲಾರರು.
13 ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಕೆಲವರು ದೇವರ
ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಆಳವಾದ ಬೇರುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ
ನಂಬುತಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ತೊಂದರೆಯೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತಾ್ತರೆ.

14 “ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವೆಂದರೇನು?
ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ
ಚಿಂತೆಗಳಿಗೂ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಿಗೂ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ಅವರು
ಅವಕಾಶಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳೆಯಲಾರರು; ಎಂದಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಾರರು. 15 ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ
ಬೀಜವೆಂದರೇನು? ಒಳೆ್ಳಯದಾದ ಮತು್ತ ಯಥಾಥರ್ವಾದ
ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ ಬೀಜಬಿದ್ದ
ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗಿ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ನೀಡುವರು.

ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ
(ಮಾಕರ್ 4:21-25)

16 “ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಅದನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯ
ಒಳಗಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಬಚಿ್ಚಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಬರುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷು್ಟ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ದೀಪವನು್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತಾ್ತನೆ. 17 ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ
ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ; ಬಯಲಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ಗುಟೂ್ಟ ಇಲ್ಲ. 18

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಸ್ವಲ್ಪ
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗಿದೆ
ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರು
(ಮತಾ್ತಯ 12:46-50; ಮಾಕರ್ 3:31-35)

19 ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಆತನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಲಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು, 20 “ನಿನ್ನ ತಾಯಿ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು!”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡರು
(ಮತಾ್ತಯ 8:23-27; ಮಾಕರ್ 4:35-41)

22 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾವು ಸರೋವರದ
ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು
ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. 23 ಅವರು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿದೆ್ದ ಹತಿ್ತತು. ಇತ್ತ
ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿಯೊಳಗೆ
ನೀರು ತುಂಬತೊಡಗಿತು. ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಪಾಯಕಿ್ಕೕಡಾದರು. 24 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, “ಗುರುವೇ! ಗುರುವೇ! ನಾವು
ಮುಳುಗಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೂಡಲೇ ಯೇಸು ಎದು್ದ, ಆ ಗಾಳಿಗೂ ತೆರೆಗಳಿಗೂ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಂತಿತು ಮತು್ತ ಸರೋವರ
ಶಾಂತವಾಯಿತು. 25 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು. “ಈತನು
ಯಾರಿರಬಹುದು? ಈತನು ಗಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವು ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತವೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ
(ಮತಾ್ತಯ 8:28-34; ಮಾಕರ್ 5:1-20)

26 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ
ಸರೋವರವನು್ನ ದಾಟಿ, ಗೆರೆಸೇನರ ನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.
27 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದಾಗ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

28 ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದರೂ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಿತೊ್ತಗೆದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನೊಳಗಿದ್ದ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಜನರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತತು್ತ. ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವಕೆ್ಕ,
“ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಸ್ವರದಿಂದ, “ಯೇಸುವೇ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ,
ನನಿ್ನಂದ ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

30 “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿದನು.
“ದಂಡು” ಎಂದು ಅವನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. (ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೊಳಗೆ

ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.) 31 ತಮ್ಮನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
32 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು
ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ತಮಗೆ ಅನುಮತಿ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. 33 ಆಗ ದೆವ್ವಗಳು ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಆ
ಕೂಡಲೇ ಹಂದಿಗಳ ಗುಂಪು ಗುಡ್ಡದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಸರೋವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಮುಳುಗಿಹೋದವು.

34 ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಓಡಿಹೋಗಿ, ನಡೆದ ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 35 ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದರು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ದೆವ್ವಗಳು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದವು. ಜನರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. 36

ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ
ಘಟನೆಯನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. 37 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಮತೆ್ತ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. 38 ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವನು, “ನನ್ನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು,” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗು. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು
ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನು್ನ ಊರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಮತು್ತ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಆರೋಗ್ಯದಾನ

(ಮತಾ್ತಯ 9:18-26; ಮಾಕರ್ 5:21-43)

40 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 41

ಯಾಯಿರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅವನು ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು

ಲೂಕ 8:10 704 ಲೂಕ 8:41
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ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 42 ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ
ಹನೆರಡು ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಸಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದಳು.

ಯೇಸುವು ಯಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಜನರು ಆತನ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಬಂದರು. 43 ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಯಾವ
ವೈದ್ಯನಿಗೂ ಆಕೆಯನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 44 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ಕೆಳಭಾಗವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯ ರಕ್ತಸಾ್ರವ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 45 ಆಗ ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು
ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲು ಪೇತ್ರನು,
“ಗುರುವೇ, ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರು ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೂಕುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ” ಎಂದನು.

46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು!
ನನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊರಟದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 47

ಇನು್ನ ತಾನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನಡುಗುತಾ್ತ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತಾನು
ಮುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲದೆ
ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಾಕ್ಷಣವೇ ತನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದಳು.
48 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮಗಳೇ, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಸಭಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿಕಾರಿಯ (ಯಾಯಿರನ) ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬಂದು, “ನಿನ್ನ
ಮಗಳು ಸತು್ತಹೋದಳು! ಈಗ ಬೋಧಕನಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ)
ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯಾಯಿರನಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡ.
ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

51 ಯೇಸು ಯಾಯಿರನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನ,
ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಒಳಗೆ
ಬರಕೂಡದೆಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿಸಿದನು. 52 ಸತು್ತಹೋದ ಆ
ಬಾಲಕಿಗಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಅಳಬೇಡಿ, ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ”
ಎಂದನು.

53 ಆಗ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಹುಡುಗಿ ಸತು್ತಹೋದಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 54

ಆದರೆ ಯೇಸು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು, “ಮಗು, ಎದೆ್ದೕಳು!”
ಎಂದನು. 55 ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ಜೀವ ಬಂದಿತು. ಆಕೆ
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡಳು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆಗೆ ತಿನ್ನಲು
ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 56 ಬಾಲಕಿಯ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಬೆರಗಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 10:5-15; ಮಾಕರ್ 6:7-13)

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ದೇವರ

ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೇಸು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3

ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಕಾ್ಕಗಿ
ಊರುಗೋಲನಾ್ನಗಲಿ ಚೀಲವನಾ್ನಗಲಿ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಲಿ
ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಎರಡು
ಅಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 4 ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ
ಸಮಯದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿರಿ. 5 ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಅದು ಅವರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು.”

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೊರಟು ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೆರೋದನಿಗಾದ ಗಲಿಬಿಲಿ
(ಮತಾ್ತಯ 14:1-12; ಮಾಕರ್ 6:14-29)

7 ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹೆರೋದನು
ಕೇಳಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ, “ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನೇ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 8

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, “ಎಲೀಯನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಪೂವರ್ಕಾಲದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಹೆರೋದನು, “ನಾನು ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.

ಐದು ಸಾವಿರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಊಟ
(ಮತಾ್ತಯ 14:13-21; ಮಾಕರ್ 6:30-44; ಯೋಹಾನ 6:1-14)

10 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸುವಾತಾರ್ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೆತಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು; ಕಾಯಿಲೆಯ ಜನರನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು.

12 ಅಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಊರುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ ರಾತಿ್ರ ನಿದಿ್ರಸಲು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ, “ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆಹಾರ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅಪೊಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 14 (ಅಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು
ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.)

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಇವರನು್ನ ಸುಮಾರು ಐವತೆ್ತೖವತು್ತ
ಜನರಂತೆ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ” ಅಂದನು.

15 ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 16 ಆಗ ಯೇಸು ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ,
ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು. ತಿನ್ನಲಾರದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿಹೋದವು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
(ಮತಾ್ತಯ 16:13-19; ಮಾಕರ್ 8:27-29)

18 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, “ಕೆಲವು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ‘ಸಾ್ನನಿಕನಾದ
ಯೋಹಾನ’ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, ‘ಎಲೀಯ’ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ.
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ‘ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿದಾ್ದನೆ’ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 ಆಗ ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು
ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

21 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 16:21-28; ಮಾಕರ್ 8:31-9:1)

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆತನು ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದಲೂ
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ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಬಯಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ತನಗಾಗುವ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. 24 ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವವನು
ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 25 ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ ಲೋಕವನೆ್ನೕ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ
ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು? 26

ಯಾವನಾದರೂ ನನಗೂ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ
ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ, ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ
ಬಂದಾಗ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ನಾನು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಕೆಲವರು ತಾವು
ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆ, ಎಲೀಯ ಮತು್ತ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 17:1-8; ಮಾಕರ್ 9:2-8)

28 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು
ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ, ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹೋದನು. 29 ಯೇಸು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಆತನ ಮುಖವು
ರೂಪಾಂತರವಾಯಿತು. ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ
ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿದವು. 30 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯ. 31 ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಲಿಕಿ್ಕದ್ದ ಆತನ
ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಇತರರು ಎಚೆ್ಚತಾ್ತಗ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಂಡರು. 33 ಮೋಶೆ
ಮತು್ತ ಎಲೀಯ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಪೇತ್ರನು,
“ಗುರುವೇ, ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಇಲಿ್ಲ ನಾವು
ಮೂರು ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನಗೊಂದು, ಮೋಶೆಗೊಂದು
ಮತು್ತ ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಾನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.)

34 ಪೇತ್ರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಮೋಡವು ಬಂದು
ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿತು. ಆಗ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. 35 ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ, “ಈತನು
ನನ್ನ ಮಗನು. ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ. ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ” ಎಂಬ ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು.

36 ಆ ವಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡರು.
ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರು ತಾವು ಕಂಡ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ
ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.

ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
(ಮತಾ್ತಯ 17:14-18; ಮಾಕರ್ 9:14-27)

37 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು, ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ
ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದರು. ಜನರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡು. ನನಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು. 39

ದೆವ್ವವೊಂದು ನನ್ನ ಮಗನೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು
ಕೂಗಾಡುತಾ್ತನೆ. ಸಾ್ವಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಂದ
ನೊರೆಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ. ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒದಾ್ದಡಿಸಿ ಜಜ್ಜದ ಹೊರತು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 40 ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ದೆವ್ವದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ
ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

41 ಆಗ ಯೇಸು, “ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಟಸಂತಾನವೇ, ಇನೆಷು್ಟ
ಕಾಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇರಲಿ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ” ಅಂದನು.

42 ಆ ಹುಡುಗನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹುಡುಗನು ತನ್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 43 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 17:22-23; ಮಾಕರ್ 9:30-32)

ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಇನೂ್ನ
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, 44

“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಕೆಲವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು
ಇದನು್ನ ಮರೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದರೂ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕಿ್ತ
(ಮತಾ್ತಯ 18:1-5; ಮಾಕರ್ 9:33-37)

46 ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ವಾದಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 47 ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 48 ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮಗುವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರನು್ನ)
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನು ದೀನನಾಗಿದಾ್ದನೋ
ಅವನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನಿಮ್ಮವನೇ
(ಮಾಕರ್ 9:38-40)

49 ಯೋಹಾನನು, “ಗುರುವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು.
ಅವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸಕೂಡದೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು” ಎಂದರು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ,
ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಿಮ್ಮವನೇ” ಎಂದನು.

ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣ
51 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ

ಹತಿ್ತರವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. 52 ಯೇಸು ಕೆಲವರನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು
ಅವರು ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 53 ಆದರೆ ಆತನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಕಾರಣ ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಲಿಲ್ಲ. 54 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ಇದನು್ನ ಕಂಡು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ
ಬಿದು್ದ ಇವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿಯೋ!” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

55 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಗದರಿಸಿದನು. 56 ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
(ಮತಾ್ತಯ 8:19-22)

57 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಒಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

58 ಯೇಸು, “ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆ ಇಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

59 ಯೇಸು ಇನೊಬ್ಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ

ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

60 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಸತ್ತಜನರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ ಮಾಡಲಿ! ನೀನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

61 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆನು.
ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು
ಅವಕಾಶ ನೀಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

62 ಯೇಸು, “ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ನೋಡುವವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ಲೂಕ 9:23 706 ಲೂಕ 9:62
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ಸುವಾತಾರ್ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ

ಇದಾದನಂತರ, ಯೇಸು ಇನೂ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ

ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರನಾ್ನಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲವರೇ.
ದೇವರೇ ಬೆಳೆಗೆ (ಜನರ) ಯಜಮಾನನು. ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಯಜಮಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 “ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ! ತೋಳಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ಕೈಚೀಲವನಾ್ನಗಲಿ ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. 5

ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ‘ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ’
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 6 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀವಾರ್ದ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಅವನು ಶಾಂತಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀವಾರ್ದ
ನಿಮಗೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದು. 7 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು
ಅವರು ಕೊಡುವುದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಕೆಲಸಗಾರನು ಸಂಬಳಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ
ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇನೊ್ನಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.

8 “ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಆಹಾರವನು್ನ
ಊಟಮಾಡಿರಿ. 9 ಅಲಿ್ಲಯ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿರಿ. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ!’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

10 “ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
11 ‘ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರ ಗತಿಯು ಸೊದೋಮಿನ ಜನರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮತಾ್ತಯ 11:20-24)

13 “ಕೊರಾಜಿನೇ, ಬೆತಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು. ಅದೇ ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಗಳು ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ,
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯನು್ನ
ಬಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಆದರೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸಿ್ಥತಿಯು ಟೈರ್ ಮತು್ತ ಸಿದೋನ್ಗಳ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು. 15 ಕಪೆನೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿಯೋ? ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ!

16 “ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ ಮಾತನೆ್ನೕ
ಕೇಳುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸದವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಅಂಗಿಕರಿಸದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನೆ್ನೕ (ದೇವರು) ನಿರಾಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸೈತಾನನ ಬೀಳುವಿಕೆ
17 ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ
ವಿಧೇಯವಾದವು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೈತಾನನು ಮಿಂಚಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. 19 ಕೇಳಿರಿ!
ಹಾವುಗಳ ಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ವೈರಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ (ಸೈತಾನ)
ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ
ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಹೌದು, ದೆವ್ವಗಳೂ ನಿಮಗೆ
ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ” ಅಂದನು.

ಯೇಸು ತಂದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 11:25-27; 13:16-17)

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ಪರಲೋಕ
ಭೂಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ತಂದೆಯೇ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ.

22 “ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಮಗನು
ಯಾರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ತಂದೆಯು ಯಾರೆಂಬುದು ಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು
ತಂದೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈಗ ನಡೆಯುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರು! 24 ಅನೇಕ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಅರಸರೂ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಾಯರ್ದವನ ಸಾಮ್ಯ
25 ಆಗ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು

ಎದು್ದನಿಂತು, “ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಇದರ ಕುರಿತು ಏನು
ಬರೆದಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದ, ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’ ಮತು್ತ ‘ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ”
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ದೊರೆಯುವುದು” ಅಂದನು.

29 ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕಾದ
ನೆರೆಯವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಜೆರಿಕೊವಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಕೆಲವು ದರೋಡೆಗಾರರು ಅವನನು್ನ
ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದುಹಾಕಿ
ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದರು. ಅವನು ಮೇಲೇಳಲಾರದೆ ನೆಲದಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡನು. ದರೋಡೆಗಾರರು ಅವನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವನು ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

31 “ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಯಾಜಕನು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾಜಕನು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 32 ನಂತರ, ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಅದೇ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. ಲೇವಿಯು
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

33 “ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಯರ್ದವನು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತು್ತ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ
ಮರುಕಗೊಂಡನು. 34 ಸಮಾಯರ್ದವನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹಚಿ್ಚ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದನು. ಸಮಾಯರ್ದವನು ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಛತ್ರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದನು. 35

ಮರುದಿನ, ಸಮಾಯರ್ದವನು ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಆ
ಛತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ‘ಗಾಯಗೊಂಡ ಇವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡು.
ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಖಚಾರ್ದರೆ ನಾನು ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

36 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ (ಯಾಜಕ, ಲೇವಿ ಮತು್ತ
ಸಮಾಯರ್ದವನು) ಯಾವನು ದರೋಡೆಗಾರರಿಂದ
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸಿದನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 10:2 707 ಲೂಕ 10:36
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37 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು, “ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನೇ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು!” ಎಂದನು.

ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಮಾಥರ್ಳು
38 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಒಂದು

ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಾಥರ್ಳೆಂಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಳು. 39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಳು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ
ಮಾಥರ್ಳು ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 40 ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಕೆಲಸವಿದು್ದದರಿಂದ ಮಾಥರ್ಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನಗೇ
ಬಿಟು್ಟಬಂದಿದಾ್ದಳೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು?” ಎಂದಳು.

41 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವಳಿಗೆ, “ಮಾಥಾರ್, ಮಾಥಾರ್, ನೀನು
ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿರುವೆ. 42

ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. ಮರಿಯಳು ಮಾಡಿದ ಆಯೆ್ಕ
ಸರಿಯಾದದು್ದ. ಆಕೆಯಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 6:9-15)

ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಯೇಸು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ, ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿಧಾನವನು್ನ ಕಲಿಸಿದಂತೆ, ದಯಮಾಡಿ
ನಮಗೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ವಿಧಾನವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡು” ಎಂದನು.

2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೀವು ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ:
‘ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.
3 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು.
4 ನಮಗೆ ತಪು್ಪಮಾಡಿದವರನು್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ
ನಮ್ಮಪಾಪಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಡ.’”

ಎಡಬಿಡದೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
(ಮತಾ್ತಯ 7:7-11)

5 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ರಾತಿ್ರ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ, ‘ನನ್ನ
ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ನನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳುತಾ್ತನೆ. 7 ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು, ‘ಹೊರಟುಹೋಗು!
ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ! ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದೆ! ನಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ಎದು್ದ ನಿನಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡಲಾರೆ’
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 8 ಕೇವಲ ಸೆ್ನೕಹವೊಂದೇ ಅವನನು್ನ
ಏಳಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಡಬಿಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅವನು
ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಕೊಡುವನು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಹುಡುಕಿರಿ, ಆಗ ನೀವು
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ತಟಿ್ಟರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು. 10

ಹೌದು, ಎಡಬಿಡದೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಎಡಬಿಡದೆ ಹುಡುಕುವವನು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. ಒಬ್ಬನು
ಎಡಬಿಡದೆ ತಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 11

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು ತಂದೆಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನು
ಮೀನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹಾವನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ?
ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಮೀನನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. 12 ನಿಮ್ಮ ಮಗನು
ಮೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಚೇಳನು್ನ ಕೊಡುವಿರೋ?
ಇಲ್ಲ! 13 ನೀವು ಇತರ ಜನರಂತೆ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ತನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
(ಮತಾ್ತಯ 12:22-30; ಮಾಕರ್ 3:20-27)

14 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಕದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ
ಅವನು ಮಾತಾಡಿದನು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ಬೆರಗಾದರು. 15

ಆದರೆ ಕೆಲವರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವವರನು್ನ ಇವನು
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ದೆವ್ವಗಳ
ಅಧಿಪತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಇತರ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಂದ
ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
17 ಆದರೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಒಡೆದುಹೋದ ಮತು್ತ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಕಾದಾಡುವ
ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಭೇದಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಕುಟುಂಬವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು. 18 ಅಂತೆಯೇ, ಸೈತಾನನು
ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೇ ಕಾದಾಡಿದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ನಾನು
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಜನರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 20

ಆದರೆ ನಾನು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಾದರೆ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

21 “ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತನಾಗಿ ತನ್ನ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತರುವಾಗ, ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ವಸು್ತಗಳು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ
ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವನು.

23 “ನನೊ್ನಂದಿಗಿಲ್ಲದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಬರಿದಾದ ಹೃದಯ
(ಮತಾ್ತಯ 12:43-45)

24 “ದೆವ್ವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ನಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮನೆಗೆ (ವ್ಯಕಿ್ತ)
ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು’ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 25 ಅದು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮನೆಯನು್ನ (ವ್ಯಕಿ್ತ) ಗುಡಿಸಿ
ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 26 ಆಗ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ತನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ದೆವ್ವಗಳೆಲಾ್ಲ ಆ
ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು
27 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ, ಜನರೊಂದಿಗಿದ್ದ

ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತು್ತ ಪೋಷಿಸಿದ ತಾಯಿ
ಭಾಗ್ಯವಂತಳೇ ಸರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

28 ಆದರೆ ಯೇಸು, “ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರು!” ಎಂದನು.

ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡು!
(ಮತಾ್ತಯ 12:38-42; ಮಾಕರ್ 8:12)

29 ಜನರ ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡದಾಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಸಂತತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯೇ ಸರಿ! ಇದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆನು್ನತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋನನ ಜೀವಿತದಲಾ್ಲದ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಯೋನನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ
ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

31 “ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಣಿಯು ಈ
ಪೀಳಿಗೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ಹೇಳುವಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಾಣಿಯು ಬಹುದೂರದಿಂದ
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ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಳು. ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!

32 “ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ
ಸಂತತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೋರಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೋನನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ
ಯೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿರಿ!
(ಮತಾ್ತಯ 5:15; 6:22-23)

33 “ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಪಾತೆ್ರಯೊಳಗಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಎಲೆ್ಲೕ ಆಗಲಿ
ಅಡಗಿಸಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಲೆಂದು
ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತಾ್ತರೆ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ
ಪೂಣರ್ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಪೂಣರ್ಕತ್ತಲಾಗಿರುವುದು. 35 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು! ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ. 36 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದು್ದ ಯಾವ
ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ
ಬೆಳಕಿನಂತಿರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದನು
(ಮತಾ್ತಯ 23:1-36; ಮಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47)

37 ಯೇಸು ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಫರಿಸಾಯನೊಬ್ಬನು
ಯೇಸುವನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಾಗ
ಫರಿಸಾಯನಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. 39 ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು)
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಫರಿಸಾಯರಾದ ನೀವು ಪಾತೆ್ರಯ
ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲಿನ ಹೊರಭಾಗವನು್ನ ಶುಚಿಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಒಳಭಾಗವು ಮೋಸದಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
40 ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು! ಹೊರಭಾಗವನು್ನ ಮಾಡಿದಾತನೇ
(ದೇವರು) ಒಳಭಾಗವನೂ್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾತೆ್ರ
ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳಗಿರುವುದನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿರಿ. ಆಗ
ನೀವು ಪೂಣರ್ಶುದ್ಧರಾಗುತಿ್ತೕರಿ.

42 “ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಮರುಗ,
ಸದಾಪು ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೋರಿಸುವುದನೂ್ನ ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನೂ್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಮೊದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು
ಮತು್ತ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು.

43 “ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಪೀಠಗಳನೂ್ನ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರಿಂದ ಗೌರವವನೂ್ನ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ನೀವು ಮರೆಯಾಗಿರುವ
ಸಮಾಧಿಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ಸಮಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ.”

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಿಗೆ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ
45 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ,

ನೀನು ಫರಿಸಾಯರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಖಂಡಿಸಿದಂತಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಜನರು ಅನುಸರಿಸಲಾಗದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಪಾಲಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಗೋರಿಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ!
48 ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದರು. ನೀವು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ! 49 ಆದಕಾರಣ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ

ಅಪೊಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೆಡುಕರಿಂದ ಹತರಾಗುವರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವರು.’

50 “ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಹತರಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಸಾವಿಗೆ ಈ ಕಾಲದ ಜನರಾದ ನೀವು ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. 51

ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಜಕರೀಯನನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದು.
ಜಕರೀಯನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ನಡುವೆ
ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೊಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು.

52 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ
ನೀವು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ
ಕಲಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

53 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟಾಗ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿಸಾಯರು ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ, ಆತನಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 54

ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಆತನು
ಏನಾದರೂ ತಪು್ಪ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಫರಿಸಾಯರಂತಾಗಬೇಡಿ

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೂಕುತಾ್ತ ಕಿಕಿ್ಕರಿದು
ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಫರಿಸಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ

ಅವರ ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 2 ಮರೆಯಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬಯಲಾಗುವುದು. ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 3 ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ (ಗುಪ್ತವಾಗಿ) ನೀವು ಹೇಳುವ
ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ (ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ) ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವು.
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಿಸುಗುಟು್ಟವ ವಿಷಯಗಳು,
ಮನೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಪಡಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 10:28-31)

4 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದಷೆ್ಟೕ. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲು
ಅವರಿಂದಾಗದು. 5 ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ನರಕಕೆ್ಕ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವುಳಾ್ಳತನಿಗಷೆ್ಟೕ
(ದೇವರಿಗೆ). ಹೌದು, ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಕು.

6 “ಐದು ಗುಬಿ್ಬಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೈಸೆಗಳು. ಆದರೆ
ದೇವರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಹೌದು,
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಕೂದಲುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅನೇಕ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 10:32-33; 12:32; 10:19-20)

8 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದರೂ
ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು
ಸಹ ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನೆಂದು ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆನು. 9

ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ತಾನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸಹ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ
ಅವನನು್ನ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

10 “ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರಕಬಹುದು. ಆದರೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

11 “ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಗೂ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ
ಮತು್ತ ದೇಶಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಎಳೆದೊಯು್ಯವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 12 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹೇಳಬೇಕಾದುದನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು.”

ಸಾ್ವಥರ್ತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
13 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಬೋಧಕನೇ, ನಮ್ಮ

ತಂದೆ ಇದೀಗ ಸತು್ತಹೋದನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಪಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ
ಎಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಡುವವನು ಎಂದಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 15 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ,
ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಾ್ವಥರ್ಕೂ್ಕ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷೆ್ಟೕ ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರನು” ಎಂದನು.

16 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಮೀನಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ ಅವನ
ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ ಬೆಳೆ ಆಯಿತು. 17 ಆಗ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತುಂಬಿಡಲು ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನು.

18 “ಬಳಿಕ ಅವನು, ‘ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು! ನನ್ನ ಹೊಸ ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ತುಂಬಿಸಿಡುವೆನು.’ 19 ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ‘ನನಗೆ
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಸರಕನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊ, ತಿನು್ನ, ಕುಡಿ, ಸಂತೋಷಪಡು! ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು.

20 “ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನ! ಈ ರಾತಿ್ರ
ನೀನು ಸಾಯುವೆ! ಈಗ ಹೇಳು, ನೀನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಗತಿ
ಏನಾಗುವುದು? ಅವು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

21 “ತನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವನ
ಗತಿ ಇದೇ. ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಲ್ಲ.”

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಮೊದಲನೆ ಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 6:25-34, 19-21)

22 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಧಾರಣೆಗೆ
ಬೇಕಾದ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಬಟೆ್ಟಗಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 23 ಆಹಾರಕಿ್ಕಂತ ಪಾ್ರಣ ಹೆಚು್ಚ
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. ಬಟೆ್ಟಗಿಂತಲೂ ದೇಹ ಹೆಚು್ಚ
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. 24 ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಿತು್ತವುದೂ
ಇಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಆಹಾರವನು್ನ ಮನೆಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ
ಕಣಜಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ನೀವು ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷೆ್ಟೕ
ಚಿಂತಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷೆ್ಯೕನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದಿಲ್ಲ. 26

ಚಿಕ್ಕಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ,
ದೊಡ್ಡಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವುದೇಕೆ?

27 “ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಬಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗಾಗಿ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಹೊಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೊಲೊಮೋನ ರಾಜನು ತನ್ನ
ಸಕಲ ವೈಭವದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗಲೂ ಈ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಷೂ್ಟ
ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 28 ದೇವರು ಬಯಲಿನ
ಹುಲಿ್ಲಗೂ ಹೀಗೆ ಉಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಹುಲಾ್ಲದರೋ ಈ ಹೊತಿ್ತದು್ದ ನಾಳೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಪಾಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಉಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲ್ಪವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಡಿ!

29 “ಏನು ಊಟಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು
ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 30

ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆ. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ (ದೇವರು) ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಮೊದಲನೆ ಪಾ್ರಧಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.

ಹಣದಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಡಿ
32 “ಚಿಕ್ಕ ಮಂದೆಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ

ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಯಸಿದಾ್ದನೆ. 33 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಮಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಈ
ಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲಯವಾಗದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಭಂಡಾರವನು್ನ ಕಳ್ಳರು
ಕದಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
34 ನಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರ ಎಲಿ್ಲದೆಯೋ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವೂ
ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 24:42-44)

35 “ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ! ನಿಮ್ಮ
ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತರಲಿ. 36 ಮದುವೆಯ ಔತಣದಿಂದ ಮನೆಗೆ
ಮರಳಿಬರುವ ಯಜಮಾನನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಸೇವಕರಂತಿರಿ. ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಬಾಗಿಲನು್ನ ತಟಿ್ಟದಾಗ
ಸೇವಕರು ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯುತಾ್ತರೆ. 37 ಆ ಸೇವಕರೇ ಧನ್ಯರು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದು್ದ ತನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ
ಯಜಮಾನನು ನೋಡುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆಗ ಯಜಮಾನನು ತಾನೇ ಸೇವಕರ
ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಊಟ ಬಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 38 ಆ ಆಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗಾಗಿ
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯದವರೆಗೆ
ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು,
ಇನೂ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಅವರನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು.

39 “ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ: ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯು
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಹಾಕಲು
ಬಿಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! 40 ಅಂತೆಯೇ, ನೀವೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ! ನೀವು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವನು!”

ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಆಳು ಯಾರು?
41 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ

ನಮಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿಯೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

42 ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆಂದನು: “ವಿವೇಕಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ
ಆಳು ಯಾರು? ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ
ದವಸಧಾನ್ಯವನು್ನ ಅಳೆದುಕೊಟು್ಟ, ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಜಮಾನನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ. 43 ಆ
ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಯಜಮಾನನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು.
44 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಯಜಮಾನನು ಆ
ಸೇವಕನನು್ನ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವನು.

45 “ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟನಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು
ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುವುದು? ಆ
ಸೇವಕನು ಯಜಮಾನನ ಇತರ ದಾಸದಾಸಿಯರನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ತಿಂದುಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗುವುದಕೂ್ಕ
ತೊಡಗುವನು. 46 ಬಳಿಕ ಅವನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದಬು್ಬವನು.

47 “ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ತನಿ್ನಂದ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುವನು! 48 ಆದರೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನಿಗೆ ಏನಾಗುವುದು? ಇವನು ಸಹ ದಂಡನೆಗೆ
ಅಹರ್ವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ
ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಮಾಡದೆಹೋದ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಇವನಿಗೆ
ಕಡಿಮೆ ದಂಡನೆ ಆಗುವುದು. ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆದವನಿಂದ ಹೆಚು್ಚ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆದವನಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.”

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯ
(ಮತಾ್ತಯ 10:34-36)

49 ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹಾಕಲು ಬಂದೆನು! ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ! 50 ನಾನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಹೊಂದುವ ತನಕ ನಾನು
ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 51 ನಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ನಾನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಬಂದೆನು! 52

ಇಂದಿನಿಂದ, ಐದು ಜನರಿರುವ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಭೇದ
ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಮೂವರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗುವರು ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗುವರು.

53 ತಂದೆಗೂ ಮಗನಿಗೂ ಭೇದ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವನು,

ತಾಯಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಉಂಟಾಗುವುದು.
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ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವಳು,
ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವಳು.

ಅತೆ್ತಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಭೇದವಿರುವುದು.
ಸೊಸೆಯು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವಳು,
ಅತೆ್ತಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವಳು.”

ಕಾಲಮಾನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 16:2-3)

54 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಮೋಡವು ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ‘ಇಂದು
ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಅಂದು
ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 55 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸತೊಡಗಿದಾಗ,
‘ಈ ದಿನ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ ಇರುವುದು’ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಅಂತೆಯೇ ಸೆಕೆ
ಇರುವುದು. 56 ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ಹವಾಮಾನವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 5:25-26)

57 “ನೀವೇ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದೇಕೆ? 58

ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು.
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸುವನು. 59 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊನೆಯ ಪೈಸದವರೆಗೆ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!”

ಹೃದಯ ಪರಿವತರ್ನೆ

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದವರನು್ನ ಪಿಲಾತನು ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರು

ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತದೊಡನೆ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಬೆರಸಿದ್ದನೂ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರು ಗಲಿಲಾಯದ ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಇಲ್ಲ! ಅವರು ಅಂತಹ
ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ
ನಾಶವಾಗುವಿರಿ! 4 ಸಿಲೊವಾ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಗೋಪುರ ಕುಸಿದು ಬಿದಾ್ದಗ,
ಸತು್ತಹೋದ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವೇನು? ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಇತರರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು
ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5 ಅವರು ಅಂತಹ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಂತೆಯೇ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಮರ
6 ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ

ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ
ಅವನು ಆ ಮರ ಹಣು್ಣ ಫಲಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಣ್ಣನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು
ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರನನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಮರವು ಹಣು್ಣ
ಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಮೂರು ವಷರ್ದಿಂದ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಇದು ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕು! ಇದು
ಭೂಮಿಯ ಸಾರವನೆ್ನೕಕೆ ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು, ‘ಯಜಮಾನನೇ, ಇನೊ್ನಂದು ವಷರ್
ತಾಳಿಕೊ. ಅದು ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗೆದು
ಸ್ವಲ್ಪ ರಸಗೊಬ್ಬರವನು್ನ ಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಆಗ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಈ
ಮರ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಇದು ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಇದನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.”

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ್ರೕ
10 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನ ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ

ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 11 ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ
ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆ ದೆವ್ವದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಡು
ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡಿತು್ತ. ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 12

ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, “ಅಮಾ್ಮ, ನಿನ್ನ

ಕಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಯೇಸು
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಲು
ಶಕ್ತಳಾದಳು. ಆಕೆ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದಳು.

14 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, “ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ವಾರದಲಿ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು), “ನೀವು ಕಪಟಿಗಳು! ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಪಶುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು
ಕರೆದೊಯು್ಯತೀರಿ. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ! 16 ನಾನು ವಾಸಿಮಾಡಿದ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾದರೋ
ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಸೈತಾನನು ಆಕೆಯನು್ನ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ತಪ್ಪಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತನನು್ನ
ಟೀಕಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು. ಯೇಸು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ?
(ಮತಾ್ತಯ 13:31-33; ಮಾಕರ್ 4:30-32)

18 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ? ಅದನು್ನ ನಾನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 19

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿನಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಈ
ಬೀಜವನು್ನ ಹಾಕುತಾ್ತನೆ. ಅದು ಬೆಳೆದು ಮರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾನು
ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 21 ಅದು, ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು
ರೊಟಿ್ಟಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆ್ರಯೊಂದರಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಬೆರೆಸುವ ಹುಳಿಯಂತಿದೆ. ಆ ಹುಳಿಯು ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟನೆ್ನಲ್ಲ
ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ.”

ಕಿರಿದಾದ ಬಾಗಿಲು
(ಮತಾ್ತಯ 7:13-14; 21-23)

22 ಯೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. 23

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಸಾ್ವಮೀ, ಎಷು್ಟ ಜನರು
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು? ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, 24 “ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ ಕಿರಿದಾದ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡಿರಿ! ಅನೇಕ ಜನರು ಅದರ
ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಎದು್ದ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು
ತಟ್ಟಬೇಕಷೆ್ಟೕ, ಆದರೂ ಅವನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಸಾ್ವಮೀ, ನಮಗೆ
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆ!’ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವಿರಿ. ಅವನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು
ಯಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸುವನು. 26 ಆಗ ನೀವು, ‘ನಾವು ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಊಟಮಾಡಿದೆವು, ಪಾನಮಾಡಿದೆವು. ನೀನು ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 27 ಆಗ ಅವನು
ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರು?
ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ
ಜನರು!’ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವನು.

28 “ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆಗ ನೀವು
ಭಯದಿಂದಲೂ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 29 ಜನರು
ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಬರುವರು. ಅವರು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಇಗೋ,
ಕಡೆಯವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು,
ಮೊದಲಿನವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು.”

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
(ಮತಾ್ತಯ 23:37-39)

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ! ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲೂಕ 12:54 711 ಲೂಕ 13:31
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32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ನರಿಗೆ (ಹೆರೋದನಿಗೆ),
‘ಈ ದಿನ ಮತು್ತ ನಾಳೆ ನಾನು ಜನರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ
ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾಳಿದು್ದ, ನನ್ನ ಕಾಯರ್ವೆಲಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್
ಮುಕಾ್ತಯವಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 33 ಅನಂತರ ನಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡತಕ್ಕದು್ದ.

34 “ಜೆರುಸಲೇಮೇ, ಜೆರುಸಲೇಮೇ! ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವಳು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವೆ. ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಎಷೊ್ಟೕ ಸಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಆಸ್ಪದವನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 35 ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಬರಿದಾಗುವುದು. ‘ಪ್ರಭುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವಾತನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ!’ ಎಂದು ಹೇಳುವ
ಸಮಯದ ತನಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ?

ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ
ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2

ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಜಲೋದರ ರೋಗವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಇರಿಸಿದ್ದರು. 3 ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ,
“ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ? ತಪೊ್ಪೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 4 ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೇಸು ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಮುಟಿ್ಟ ವಾಸಿಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5

ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗೂ, “ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಯುವ ಪಶುವಾಗಲಿ
ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ
ಬದುಕಿಸುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಫರಿಸಾಯರಾಗಲಿ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಈ
ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ
7 ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು

ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು
ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 8 “ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆಗೆ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ, ಉನ್ನತವಾದ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಅವನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖನಾದವನನು್ನ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿದಿ್ದರಬಹುದು. 9 ನೀನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿರುವವನು ಬಂದು, ‘ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ
ನೀನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು.

10 “ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸುವಾಗ, ಕೊನೆಯ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊ. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಬಂದು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಉನ್ನತವಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ!’ ಎಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೆರೆದು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವರು. 11 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು
12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಫರಿಸಾಯನಿಗೆ, “ನೀನು

ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥವಾ ರಾತಿ್ರಯ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ, ಸಹೋದರರನು್ನ, ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ
ಶಿ್ರೕಮಂತರಾದ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದರೆ, ಅವರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಊಟಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸುವರು. ಆಗ ಅದೇ ನಿನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುವುದು. 13 ಅದರ ಬದಲು, ನೀನು ಔತಣ
ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬಡಜನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುರುಡರನು್ನ
ಆಮಂತಿ್ರಸು. 14 ಆಗ ನಿನಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ ದೊರೆಯುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸಲಾರರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವಾಗ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಔತಣಕೂಟದ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತಯ 22:1-10)

15 ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುವವರೇ ಧನ್ಯರು!” ಎಂದನು.

16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 17

ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
‘ಬನಿ್ನರಿ! ಊಟ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 18

ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ತಾವು ಬರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ನೆವ ಹೇಳಿದನು.
ಮೊದಲನೆಯವನು, ‘ನಾನು ಇದೀಗ ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19

ಎರಡನೆಯವನು, ‘ನಾನು ಇದೀಗ ಐದು ಜೊತೆ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಮೂರನೆಯವನು,
‘ನಾನು ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಾನು ಬರಲಾರೆ’ ಎಂದನು.

21 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಯಜಮಾನನು
ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಈ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ
ಸಂದಿಗಳಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಬಡವರನೂ್ನ ಅಂಗವಿಕಲರನೂ್ನ
ಕುರುಡರನೂ್ನ ಕುಂಟರನೂ್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 “ತರುವಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ಸಾ್ವಮೀ, ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ
ಸ್ಥಳವಿದೆ.’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಯಜಮಾನನು ಆ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಹೆದಾ್ದರಿಗಳಿಗೂ ರಸೆ್ತಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಮಂತಿ್ರಸು. ನನ್ನ ಮನೆಯು ಜನರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 24 ನಾನು ಮೊದಲನೆ
ಸಲ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಊಟಮಾಡಕೂಡದು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 10:37-38)

25 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 26 “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಾದರೆ, ಅವನು
ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 27 ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು
ತನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ (ಶ್ರಮೆ) ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

28 “ನೀನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು
ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಖಚಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸು. ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ
ಹಣವಿದೆಯೋ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ನೋಡು. 29 ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀನು
ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರೂ ಅದನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, 30 ‘ಇವನು ಈ
ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಪೂರೈಸಲು
ಅವನಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು.

31 “ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗ, ಮೊದಲು ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆ
ಮಾಡುವನು. ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಹತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು
ಆಲೋಚಿಸುವನು. 32 ಅವನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಶಾಂತಿಒಪ್ಪಂದಕಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.

33 “ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
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ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 5:13; ಮಾಕರ್ 9:50)

34 “ಉಪು್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ ಪದಾಥರ್. ಆದರೆ ಉಪು್ಪ ತನ್ನ ರುಚಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ
ಮತೆ್ತ ಉಪಿ್ಪನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 35 ಅದರಿಂದ
ಮಣಿ್ಣಗಾಗಲಿ ಗೊಬ್ಬರಕಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಜನರು ಅದನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡುತಾ್ತರೆ.

“ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!”

ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದ
(ಮತಾ್ತಯ 18:12-14)

ಅನೇಕ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರರು ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳು
ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದರು. 2

ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು,
“ನೋಡಿರಿ! ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಪಾಪಿಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ; ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ!”
ಎಂದು ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

3 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: 4

“ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ.
ಆ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಅವನು ಉಳಿದ
ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಕಳೆದುಹೋದ ಒಂದು
ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೋಗುವನು. ಆ ಕುರಿಯು ಸಿಕು್ಕವ
ತನಕ ಅವನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವನು. 5 ಅವನು ಆ
ಕುರಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅವನು
ಆ ಕುರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 6

ಅವನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮತು್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
‘ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಕಳೆದುಹೋದ ನನ್ನ ಕುರಿ ಸಿಕಿ್ಕತು’
ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 7 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

8 “ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬಳಿ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆಯೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಕೆಯು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ದೀಪವನು್ನ ತಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಗುಡಿಸುತಾ್ತಳೆ. ಆ ನಾಣ್ಯವು ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ ಆಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಹುಡುಕುತಾ್ತಳೆ. 9 ಕಳೆದುಹೋದ ಆ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಕರೆದು, ‘ನನೊ್ನಡನೆ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವಳು. 10 ಅದೇರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ
ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು.”

ಮನೆ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮಗನು
11 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 12 ಕಿರಿಯ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.

13 “ಆಗ ಕಿರಿಮಗನು ತನಗೆ ದೊರೆತ ಪಾಲನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟಿಂಗನಾಗಿ
ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ
ನಂತರ, ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ದೇಶದ ಯಾವ
ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ
ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತು್ತ. 15

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬನ ಬಳಿ ಕೂಲಿಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಂದಿ ಮೇಯಿಸುವುದ್ಕಕಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಕಾಯಿಗಳನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಲು ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

17 “ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಕಾಯರ್ದ
ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವಿದೆ. ನಾನಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ
ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅಪಾ್ಪ, ನಾನು
ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಾನು

ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನಾ್ನಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 20 ಅಂತೆಯೇ
ಅವನು ಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ಕಿರಿಮಗನು ಹಿಂತಿರುಗಿದನು

“ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ತಂದೆಯು
ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 21 ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
‘ಅಪಾ್ಪ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ‘ತ್ವರೆಮಾಡಿರಿ!
ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ. ಇವನ
ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ ಹಾಕಿರಿ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ. 23 ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ
ಉಲಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ನನ್ನ ಮಗನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು,
ಈಗಲಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ! ಇವನು
ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದನು. ಈಗಲಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು.

ಹಿರಿಮಗನು ಬಂದನು
25 “ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಗೆ

ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಗ ವಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಯ ಮತು್ತ ನೃತ್ಯದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು,
‘ಇದೇನು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನು, ‘ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ
ಮರಳಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ
ಕೊಯಿ್ಸದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 “ಆಗ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಔತಣಕೂಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ
ಕರೆದನು. 29 ಹಿರಿಮಗನು ತಂದೆಗೆ, ‘ನಾನು ಗುಲಾಮನಂತೆ ನಿನಗೆ
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಿದೆನು! ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಎಂದೂ ಒಂದು ಆಡನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗಾಗಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗಾಗಿ ನೀನೆಂದೂ ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
30 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಸೂಳೆಯರಿಗೆ
ಖಚುರ್ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸದಿ್ದ!’ ಅಂದನು.

31 “ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ‘ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತೕ. ನನಗಿರುವುದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. 32 ನಾವು
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. ಉಲಾ್ಲಸಪಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗಲಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗಲಾದರೋ ಮತೆ್ತ ಸಿಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ’
ಅಂದನು.”

ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವಯರ್

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಂದಾನೊಂದು
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಈ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಒಬ್ಬ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ, ಆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನಗೆ ಮೋಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನು್ನ ಕರೆದು, ‘ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ನೀನು ಯಾವುದಕಾ್ಕಗಿ ಖಚುರ್ ಮಾಡಿರುವೆ? ನನಗೆ
ವರದಿ ಒಪಿ್ಪಸು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ನೀನು
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 “ಆಗ, ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ಈಗ ನಾನೇನು
ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ! ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಅಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ
ಬಲವಿಲ್ಲ. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ. 4 ಈಗ ನಾನೇನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ! ನಾನು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥ ಕಾಯರ್ವೊಂದನು್ನ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುವೆ’
ಅಂದುಕೊಂಡನು.

5 “ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು, ಯಜಮಾನನ ಸಾಲಗಾರರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅವನು ಮೊದಲನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
6 ಅದಕೆ್ಕ ಮೊದಲನೆಯ ವ್ಯಕಿ್ತ, ‘ನಾನು ಎಂಟುಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
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ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ನಾಲು್ಕಸಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ ಅಂದನು.

7 “ಬಳಿಕ ಆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಎರಡನೆಯವನಿಗೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಎರಡನೆಯವನು, ‘ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅರವತು್ತಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ
ಗೋಧಿ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಿ್ಲದೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. ಐವತು್ತಸಾವಿರ ಎಂದು ಬರೆ’ ಅಂದನು.

8 “ಬಳಿಕ ಯಜಮಾನನು ಮೋಸಗಾರನಾದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ,
‘ನೀನು ಜಾಣತನ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೌದು, ಲೌಕಿಕ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ ವಾ್ಯಪಾರದಲಿ್ಲ ದೈವಿಕ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ
ಜಾಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

9 “ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಂಥವುಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ
ಲೋಕದವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟು್ಟ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಮನೆಗೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 10 ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವವನು ಬಹಳವಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವನು. ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಅನಾ್ಯಯಗಾರನಾಗಿರುವವನು ಬಹಳವಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅನಾ್ಯಯಗಾರನಾಗಿರುವನು. 11 ಲೌಕಿಕ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

13 “ಯಾವ ಸೇವಕನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಮತು್ತ ಹಣದ ಸೇವೆಮಾಡಲಾರಿರಿ.”

ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದಲಾಗಲಾರದು
(ಮತಾ್ತಯ 11:12-13)

14 ಫರಿಸಾಯರು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
ಫರಿಸಾಯರೆಲ್ಲರು ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು. 15 ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ
ಹೀಗೆಂದನು, “ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ. ಜನರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದುವುಗಳು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ.

16 “ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೂ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೂ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಬಂದ ಕಾಲದಿಂದ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
17 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಚುಕೆ್ಕಯು
ಬದಲಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು
ಸುಲಭ.

ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಮತು್ತ ಪುನವಿರ್ವಾಹ
18 “ತನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ

ಆಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಾಗುತಾ್ತನೆ. ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಹೊಂದಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವವನು ಸಹ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಿದವನಾಗುತಾ್ತನೆ.”

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಮತು್ತ ಲಾಜರನು
19 ಯೇಸು ಹೀಗೆಂದನು: “ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿದ್ದನು. ಅವನು

ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ವೈಭವದೊಡನೆ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 20

ಅಲಿ್ಲ ಲಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಡಮನುಷ್ಯನೂ ಇದ್ದನು. ಅವನ
ಮೈತುಂಬ ಹುಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮನೆಯ
ಹೊರಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. 21 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆಸೆದ ಎಂಜಲನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು. ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅವನ
ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೆಕು್ಕತಿ್ತದ್ದವು.

22 “ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಲಾಜರನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು
ಲಾಜರನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 23 ಆದರೆ ಅವನು ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ

ಯಾತನೆಪಡುತಾ್ತ ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಜರನನು್ನ ನೋಡಿ, 24 ‘ತಂದೆಯಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆತೋರು! ಲಾಜರನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಅವನು ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ
ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾತನೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

25 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ‘ಕಂದಾ, ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದ
ದಿನಗಳು ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸುಖವಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಲಾಜರಿನಿಗಾದರೋ ಕಷ್ಟಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅವನು ಸುಖಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ನೀನು
ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವೆ. 26 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಮಧೆ್ಯ
ದೊಡ್ಡ ಡೊಂಗುರವಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ಹಾಗಾದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಲಾಜರನನು್ನ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸು! 28 ನನಗೆ
ಐದು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಾರದಂತೆ ಲಾಜರನು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ‘ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ ಇವೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಓದಿ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಅಂದನು.

30 “ಅದಕೆ್ಕ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು, ‘ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ,
ಹಾಗೆನ್ನಬೇಡ! ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದು್ದಹೋದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 “ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು
ಮೋಶೆಯ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನ ಮಾತನೂ್ನ ಅವರು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪಾಪ
(ಮತಾ್ತಯ 18:6-7 21-22; ಮಾಕರ್ 9:42)

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಜನರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥ
ಸಂಗತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು

ಹೇಳಲಿ! 2 ಬಲಹೀನರಾದ ಇವರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ತನ್ನ
ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗುವುದೇ ಉತ್ತಮ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ!

“ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನೇನಾದರೂ ತನ್ನ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ
ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. 4 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ
ಏಳು ಸಲ ತಪು್ಪಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಸಲವೂ, ‘ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದು?
5 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸು), “ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸು!” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
6 ಪ್ರಭುವು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಸಿವೆ

ಕಾಳಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ‘ಇಲಿ್ಲಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕರಾಗಿರಿ
7 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ

ಸೇವಕನಿದಾ್ದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. ಆ ಸೇವಕನು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ. ಆ ಸೇವಕನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುವೆ? ‘ಒಳಗೆ ಬಾ!
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿಯೋ? 8 ಇಲ್ಲ! ನೀನು
ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಬಳಿಕ ಶುಭ್ರವಾದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಊಟಬಡಿಸು. ನಾನು
ತಿಂದು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಊಟಮಾಡು’ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆಯಷೆ್ಟೕ. 9 ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀನೇನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೇವಕನಿರುವುದು ಯಜಮಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ. 10 ಇದೇ ನಿಯಮ ನಿಮಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ
ಪೂರೈಸಿದಾಗ, ‘ನಾವು ಆಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ನಾವು
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.”

ಲೂಕ 16:7 714 ಲೂಕ 17:10
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ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ
11 ಯೇಸುವು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ

ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 12 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು
ಒಂದು ಗಾ್ರಮಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 13 ಆದರೆ
ಅವರು, “ಯೇಸುವೇ! ಗುರುವೇ! ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

14 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, “ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾಜಕರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅವರು ಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರಿಗೆ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಗುಣವಾದುದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. (ಅವನು
ಸಮಾಯರ್ದವನು, ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ.) 17 ಯೇಸು, “ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ
ವಾಸಿಯಾಯಿತಲಾ್ಲ! ಇನು್ನಳಿದ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಎಲಿ್ಲ? 18

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಈ ಸಮಾಯರ್ದವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು! ಈಗ ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು! ನೀನು
ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತು” ಅಂದನು.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮೊ್ಮಳಗಿದೆ
(ಮತಾ್ತಯ 24:23-28; 37-41)

20 ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 21 ‘ಇಗೋ, ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವು ಇಲಿ್ಲದೆ!’ ‘ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲದೆ!’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮೊ್ಮಳಗೇ ಇದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

22 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ
ದಿನಗಳಲೊ್ಲಂದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶಿಸುವ
ಕಾಲವು ಬರುವುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಜನರು ನಿಮಗೆ, ‘ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ, ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ!’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ನೀವು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಿ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಬೇಡಿ.

ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ
24 “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೇ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ
ಹೊಳೆಯುವ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆತನು ಬರುವನು. 25 ಆದರೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೊದಲು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಅನೇಕ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಈ ಕಾಲದ ಜನರಿಂದ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವನು.

26 “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಈ
ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು ನೋಹನ ಕಾಲದ ಸಿ್ಥತಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವುದು.
27 ನೋಹನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿನು್ನತಾ್ತ, ಕುಡಿಯುತಾ್ತ, ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ನೋಹನು ನಾವೆಯನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ
ಜಲಪ್ರಳಯ ಬಂದು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು.

28 “ಲೋಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೊದೋಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೇಗಿತೊ್ತೕ ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದು. ಆ ಜನರು ತಿನು್ನತಾ್ತ, ಕುಡಿಯುತಾ್ತ,
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾ್ತ, ಬೀಜ ಬಿತು್ತತಾ್ತ ಮತು್ತ
ತಮಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 29 ಲೋಟನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು. 30 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಿರುಗಿ
ಬರುವಾಗ ಲೋಕದ ಸಿ್ಥತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು.

31 “ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವವನು
ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ತನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗದಿರಲಿ. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ
ಹೋಗದಿರಲಿ. 32 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ
ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆಯೇ?

33 “ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುವವನು
ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 34 ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. 35

ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ
ಬಿಡಲಾಗುವುದು.” 36

37 ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇದೆಲಾ್ಲ ಎಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹದು್ದಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುತ್ತವೆಯೋ
ಅಲಿ್ಲ ಹೆಣ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಉತ್ತರ

ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು: 2 “ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು
ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 3 ಅದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ಸಲ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇಲಿ್ಲ
ನನಗೊಬ್ಬನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ!’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 4 ಆದರೆ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ
ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ‘ನನಗಂತೂ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಗಮನವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕ
ಬಂದುಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುತಾ್ತಳೆ. ಈಕೆಗೆ ನಾನು
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಈಕೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವಳು’
ಎಂದುಕೊಂಡನು.”

6 ಪ್ರಭುವು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ಕೇಳಿರಿ! ಆ ಅನಾ್ಯಯಗಾರನಾದ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ಅಥರ್ವಿದೆ. 7 ದೇವಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು
ಮೊರೆಯಿಡಬೇಕು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ
ದೇವರು ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ! 8 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಗನೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ, ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕಾಣುವನೋ?” ಎಂದನು.

ನೀತಿನಿಣರ್ಯ
9 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಾವೇ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯವರೆಂದು

ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ತಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮರೋ ಎಂಬಂತೆ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಈ
ಸಾಮ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 10 “ಒಮೆ್ಮ ಒಬ್ಬ
ಫರಿಸಾಯನು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಫರಿಸಾಯನು
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನನು್ನ ಕಂಡು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: ‘ದೇವರೇ, ನಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಸುಲಿಗೆಗಾರನಲ್ಲ,
ಮೋಸಗಾರನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಈ
ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನಾನಾದರೋ ವಾರದಲಿ್ಲ ಎರಡಾವತಿರ್
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ!’ ಅಂದನು.

13 “ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡದೇ,
ದೇವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು, ‘ದೇವರೇ,
ನನಗೆ ಕರುಣೆತೋರು; ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 14 ಅವನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಫರಿಸಾಯನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು; ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.”

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು?
(ಮತಾ್ತಯ 19:13-15; ಮಾಕರ್ 10:13-16)

15 ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ
ನೋಡಿ, “ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತರಕೂಡದು” ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 16

ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ. ಅವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಈ
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ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತಿರುವ ಜನರದೇ. 17 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಶಿಶುಭಾವದಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅದರೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 19:16-30; ಮಾಕರ್ 10:17-31)

18 ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳಯ
ಉಪದೇಶಕನೇ, ನಿತ್ಯಜೀವ ಹೊಂದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನೀನು ಏಕೆ
ಕರೆಯುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಒಳೆ್ಳಯವನು. 20 ದೇವರ ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇವೆ: ‘ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು,
ಯಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದನೂ್ನ ಕದಿಯಬಾರದು,
ಬೇರೆ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳಬಾರದು ಮತು್ತ ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು’” ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇನೊ್ನಂದು
ಕಾಯರ್ವಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ
ಹಣವನು್ನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು. ನಿನಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವುದು. ನೀನಾದರೋ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!”
ಅಂದನು. 23 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು.

24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, “ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು
ದೇವರರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ! 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ
ಕಣಿ್ಣನ ಮೂಲಕ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ!” ಎಂದನು.

ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು?
26 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಹಾಗಾದರೆ

ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
27 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ದೇವರು ಮಾಡಬಲ್ಲನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
28 ಪೇತ್ರನು, “ನೋಡು, ನಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು!” ಅಂದನು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನ ಮನೆ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರರು,
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ತಾನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಪಡೆಯುವನು. 30 ಅವನು ಈ
ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೇ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪಾಲು ಹೆಚಾ್ಚದವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವನು ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 20:17-19; ಮಾಕರ್ 10:32-34)

31 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದನು. ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ನಾವು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಂಗತಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು! 32 ಆತನ ಜನರೇ ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆತನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿ ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಉಗುಳುವರು. ಆತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವರು ಮತು್ತ
ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವರು. 33 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು! ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ
ಮೂರನೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು”
ಅಂದನು. 34 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ
ಅಥರ್ವು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿತು್ತ.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕಣು್ಣಪಡೆದ ಕುರುಡ
(ಮತಾ್ತಯ 20:29-34; ಮಾಕರ್ 10:46-52)

35 ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಆ
ರಸೆ್ತಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36 ಆ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಆ ಕುರುಡನು, “ಯಾವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

37 ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

38 ಆ ಕುರುಡನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ, “ಯೇಸುವೇ, ದಾವೀದನ
ಕುಮಾರನೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು.

39 ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದಿದ್ದ ಜನರು ಕುರುಡನನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಕುರುಡನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ, “ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

40 ಯೇಸು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು, “ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕುರುಡನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ 41 “ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಕುರುಡನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು”
ಅಂದನು.

42 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ಆಗ ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಜಕಾ್ಕಯ

ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಮೂಲಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಜಕಾ್ಕಯನೆಂಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಪ್ರಧಾನ

ಸುಂಕವಸೂಲಿಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಯಸಿದನು. ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇತರ
ಅನೇಕ ಜನರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಜಕಾ್ಕಯನು ಬಹಳ
ಗಿಡ್ಡನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವನೆಂದು ಜಕಾ್ಕಯನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ಜಕಾ್ಕಯನನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ಜಕಾ್ಕಯನೇ ಬೇಗನೆ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ! ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಜಕಾ್ಕಯನು ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದನು. 7 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಯೇಸು ಎಂಥವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಜಕಾ್ಕಯನು
ಪಾಪಿ!” ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

8 ಜಕಾ್ಕಯನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ), “ನಾನು ಜನರಿಗೆ
ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಣದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸಮಾಡಿದ್ದರೆ,
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅದರ ನಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯವನೇ ಸರಿ. ಇವನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದಾ್ದನೆ. ಇಂದೇ ಈ
ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. 10 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದದು್ದ
ತಪಿ್ಪಹೋದ ಜನರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರು ಕೊಡುವ ವರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 25:14-30)

11 ಯೇಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ
ಎಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಜನರ ಈ ಭಾವನೆಯು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಬಹಳ
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆಯಾಗಿತು್ತ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟು್ಟ, ‘ನಾನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಈ ಹಣದಿಂದ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 14 ಆದರೆ ಅವನ ದೇಶದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ,
ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಗುಂಪಿನ
ಜನರು ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲ, ‘ಇವನು ನಮ್ಮ ರಾಜನಾಗುವುದು ನಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲೂಕ 18:17 716 ಲೂಕ 19:14
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15 “ಆದರೂ ಅವನು ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ‘ನನ್ನ ಹಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ.
ಅವರು ಅದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದಾ್ದರೆಂದು ನಾನು
ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಮೊದಲನೆಯ ಸೇವಕನು
ಬಂದು, ‘ಸಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17

ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ಭಲೇ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು.
ಚಿಕ್ಕವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಹುದೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 “ಎರಡನೆಯ ಸೇವಕನು ಬಂದು, ‘ಸಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ’ ಅಂದನು. 19 ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು
ನನ್ನ ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 “ಆ ಬಳಿಕ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಆಳು ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ಸಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲಿ್ಲದೆ. 21 ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಕಠಿಣ
ಮನುಷ್ಯನೂ ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದ ಹಣವನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನೂ ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಬೆಳೆಯದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ ನಿನ್ನ
ಹಣವನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದ’ ಎಂದನು.

22 “ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಆಳು! ನಿನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ
ಮಾಡದ ಹಣವನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿಯೂ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ
ಬೆಳೆಯದ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿಯೂ
ನೀನು ಹೇಳಿದೆ. 23 ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ
ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ. ನಾನು ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಡಿ್ಡಯಾದರೂ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದನು. 24 ಬಳಿಕ ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರಿಗೆ, ‘ಈ ಸೇವಕನ ಒಂದುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹತು್ತಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 “ಆ ಜನರು ಅರಸನಿಗೆ, ‘ಸಾ್ವಮೀ, ಆ ಸೇವಕನ ಬಳಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಹತು್ತಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಲಾ್ಲ!’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

26 “ಅರಸನು, ‘ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ
ಪಡೆಯುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದವನಿಂದ
ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 27 ಈಗ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಾನು ಅರಸನಾಗುವುದನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಜನರೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊಲಿ್ಲರಿ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 21:1-11; ಮಾಕರ್ 11:1-11; ಯೋಹಾನ 12:12-19)

28 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. 29 ಯೇಸು ಬೇತ್ಛಗೆ ಮತು್ತ
ಬೆಥಾನಿಯ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ
ಊರುಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಬೆಟ್ಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ
ಹತಿ್ತರವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, 30 “ಅಲಿ್ಲ
ಕಾಣುವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಆ ಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿರುವ ಒಂದು ಪಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸವಾರಿಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31 ನೀವು ಏಕೆ ಈ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಗುರುವಿಗೆ ಈ ಕತೆ್ತ ಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

32 ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಕಂಡು 33 ಅದನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚದರು. ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯ ಯಜಮಾನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

34 ಶಿಷ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
35 ಹೀಗೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36 ಯೇಸು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಸಿದರು.

37 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ್ಯ
ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತಾ್ತ ತಾವು ನೋಡಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು. 38 ಅವರು,
“‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ!’

ಕೀತರ್ನೆ. 118:26
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ; ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ”

ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
39 ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ಈ ರೀತಿಯೆಲಾ್ಲ

ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳು!” ಅಂದರು.
40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದುವೇಳೆ

ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲು್ಲಗಳೇ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ
ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಅತ್ತನು
41 ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆ

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ 42

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಇಂದೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿತು್ತ! ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯಲಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. 43 ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಗೋಡೆ ಕಟಿ್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, 44

ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿ್ಲ
ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವರು. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 21:12-17; ಮಾಕರ್ 11:15-19; ಯೋಹಾನ 2:13-22)

45 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರಕೆ್ಕ ಓಡಿಸತೊಡಗಿ, 46 ಅವರಿಗೆ,
“‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯವಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ‘ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ’” ಎಂದನು.

47 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ
ಜನರ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದರು.
48 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ
ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ,
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನನಾಯಕರಿಗೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 21:23-27; ಮಾಕರ್ 11:27-33)

ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯ

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 “ನಮಗೆ
ಹೇಳು! ನೀನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ನಾನೂ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4

ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಯೋಹಾನನಿಗೆ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ? ನನಗೆ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,
“‘ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ, ‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು
ಯೋಹಾನನನು್ನ ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ?’ ಎಂದು ಆತನು ಕೇಳುವನು. 6

‘ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ
ಬಂದಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಹಾನನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು
ಅವರು ನಂಬಿದಾ್ದರೆ” ಅಂದುಕೊಂಡರು. 7 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು
(ಮತಾ್ತಯ 21:33-46; ಮಾಕರ್ 12:1-12)

9 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಕೆಲವು
ರೈತರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇರೊಂದು
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ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ ಇದ್ದನು. 10 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಪಾಲಿನ ಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ
ಆ ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ರೈತರು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೈತರು ಈ ಸೇವಕನನೂ್ನ
ಹೊಡೆದು, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 12

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೂರನೆಯ ಸಲ ತನ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
ರೈತರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ರೈತರು ಅವನನೂ್ನ
ಗಾಯವಾಗುವಷು್ಟ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಅಟಿ್ಟದರು.

13 “ಆಗ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು, ‘ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ?
ನಾನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ
ರೈತರು ಅವನಿಗೆ ಮಯಾರ್ದೆ ಕೊಡಬಹುದು’ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 14

ಆ ರೈತರು ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ‘ಇವನು ಧಣಿಯ
ಮಗನು. ಈ ಹೊಲ ಇವನಿಗೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇವನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಹೊಲವೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 15 ಬಳಿಕ ಆ ಮಗನನು್ನ ತೋಟದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.

“ಆಗ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಏನು ಮಾಡುವನು? 16 ಅವನು
ಬಂದು ಆ ರೈತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು! ಬಳಿಕ ಅವನು ಆ ತೋಟವನು್ನ
ಬೇರೆ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವನು.”

ಜನರು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇಲ್ಲ! ಹಾಗೆಂದಿಗೂ
ಆಗಬಾರದು!” ಅಂದರು. 17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿ, “ಹಾಗಾದರೆ,
‘ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ
ಕಲೆ್ಲೕ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು’

ಕೀತರ್ನೆ. 118:22
ಎಂಬ ವಚನದ ಅಥರ್ವೇನು? 18 ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತುಂಡುತುಂಡಾಗುವನು. ಆ ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕುವುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು
ಕೇಳಿದರು. ತಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಆತನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆಗಲೇ ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ
ಪ್ರಯತ್ನ

(ಮತಾ್ತಯ 22:15-22; ಮಾಕರ್ 12:13-17)

20 ಆದ್ದರಿಂದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕಾಯತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಅವರು ಆ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ
ತಪು್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. (ಅವರು ಏನಾದರೂ ತಪು್ಪ
ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ.) 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವೆ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಿಸುವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ದೇವರ ಮಾಗರ್ದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸುವೆ! 22 ಈಗ ಹೇಳು, ನಾವು
ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯೋ? ತಪೊ್ಪೕ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

23 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತನಗೆ ಮೋಸಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ಆ
ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿದೆ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ
ಮುಖಚಿತ್ರವಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು, “ಸೀಸರನದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಸೀಸರನದನು್ನ ಸೀಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ;

ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದನು.
26 ಆ ಜನರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿ

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಮರುಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳದಂತಾದರು. ಜನರ ಮುಂದೆ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಲು ಅವರಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಸದು್ದಕಾಯರ
ಪ್ರಯತ್ನ

(ಮತಾ್ತಯ 22:23-33; ಮಾಕರ್ 12:18-27)

27 ಕೆಲವು ಸದು್ದಕಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.
(ಸತ್ತವರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸದು್ದಕಾಯರು
ನಂಬುತಾ್ತರೆ.) ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, 28 “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ಮದುವೆಯಾದ ಒಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ತಮ್ಮನು ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಸತು್ತಹೋದ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಬರೆದಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ. 29

ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯ
ಸಹೋದರನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ ಎರಡನೆಯ
ಸಹೋದರನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು, ಬಳಿಕ ಅವನೂ
ಸತು್ತಹೋದನು. 31 ಆಗ ಮೂರನೆಯ ಸಹೋದರನು ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಸತು್ತಹೋದನು.
ಇನು್ನಳಿದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. 32 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು. 33

ಆದರೆ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರೂ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಸತ್ತವರು ಪುನರುತಾ್ಥನ
ಹೊಂದುವಾಗ, ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

34 ಯೇಸು ಸದು್ದಕಾಯರಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗುತಾ್ತರೆ. 35 ಪುನರುತಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯರಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ಮತೆ್ತ
ಜೀವಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮದುವೆ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 36 ಆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವದೂತರಂತಿರುತಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೆ ಮರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತಾ್ತರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪುನರುತಾ್ಥನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 37 ಸತ್ತವರು ಪುನರುತಾ್ಥನ
ಹೊಂದುವುದನು್ನ ಮೋಶೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಉರಿಯುವ ಪೊದೆಯ ಕುರಿತು ಮೋಶೆ ಬರೆಯುವಾಗ ‘ಪ್ರಭುವಾದ
ದೇವರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೇ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 40

ಇನೊ್ನಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಗೂ
ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಮಗನೋ?
(ಮತಾ್ತಯ 22:41-46; ಮಾಕರ್ 12:35-37)

41 ಆಗ ಯೇಸು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು ಜನರು ಏಕೆ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ? 42 ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಃ ದಾವೀದನೇ
ಇಂತೆಂದಿದಾ್ದನೆ:
‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ) ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
43 ನಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ

ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು.’

ಕೀತರ್ನೆ. 110:1
44 ದಾವೀದನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ‘ಪ್ರಭು’ವೆಂದು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮತಾ್ತಯ 23:1-36; ಮಾಕರ್ 12:38-40, ಲೂಕ 11:37-54)

45 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, 46 “ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ.
ಅವರು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳಂತೆ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತರೆ. ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ಗೌರವ ಹೊಂದಲು
ಆಶಿಸುತಾ್ತರೆ. ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ
ಉನ್ನತವಾದ ಆಸನಗಳನು್ನ ಆಶಿಸುತಾ್ತರೆ. 47 ಆದರೆ ಅವರು
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಬಳಿಕ ಉದ್ದವಾದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಒಳೆ್ಳಯವರಂತೆ ನಟಿಸುತಾ್ತರೆ. ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಕಠಿಣವಾದ
ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 20:10 718 ಲೂಕ 20:47
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ನಿಜವಾದ ಕಾಣಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 12:41-44)

ಕೆಲವು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವಾಲಯದ ಹಣದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಹಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿದನು. 2 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಳು. 3 ಅದನು್ನ ಕಂಡ ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ
ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಆ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಟ್ಟಳು. 4 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಇದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕ ಬಹಳ ಬಡವಳಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟಳು. ಈಕೆಗೆ ಆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯವಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಾಲಯದ ನಾಶನ
(ಮತಾ್ತಯ 24:1-14; ಮಾಕರ್ 13:1-13)

5 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತಾ್ತ,
“ಇದು ಅಂದವಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಹರಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೂ
ಎಷೊ್ಟಂದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ!” ಎಂದರು.

6 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂಥದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ನಾಶವಾಗುವ ಕಾಲ ಬರುವುದು. ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಲ್ಲನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಲಾಗುವುದು. ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ
ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ? ಆ ಸಮಯವನು್ನ ಯಾವ
ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ! ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತ ಅನೇಕರು ಬರುವರು. ಅವರು, ‘ನಾನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು’ ಎಂದೂ, ‘ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದೂ
ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ. 9 ಯುದ್ಧಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ದಂಗೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.
ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೂ ಆ ಕೂಡಲೇ
ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಜನಾಂಗಗಳು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವು. ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವು. 11 ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುವವು.
ಕ್ಷಾಮಗಳೂ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ತಲೆದೋರುವವು. ಭಯಂಕರ
ಘಟನೆಗಳೂ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ ಸೂಚನೆಗಳೂ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.

12 “ಆದರೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು,
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಂಧಿಸುವರು ಮತು್ತ ಹಿಂಸಿಸುವರು.
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹಾಕುವರು. ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆಲಾ್ಲ ಮಾಡುವರು. 13

ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅದು
ಸುಸಂದಭರ್ವಾಗಿರುವುದು. 14 ನೀವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 15 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 16 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು,
ಸಹೋದರರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಸಹ ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರು ಕೊಲು್ಲವರು. 17

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 18 ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವೇನೂ
ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಶನ
(ಮತಾ್ತಯ 24:15-21; ಮಾಕರ್ 13:14-19)

20 “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ಕಾಲ
ಬಂತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಲಾಯನ
ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗದಿರಿ!
22 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಆಗ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. 23 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ,
ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸುಗಳಿರುವವರಿಗೂ ಬಹಳ
ಗೋಳಾಟ ಇರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇಶವು ಮಹಾವಿಪತಿ್ತಗೆ

ಈಡಾಗುವುದು. ದೇವರು ಈ ಜನರ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 24 ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈನಿಕರಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಪರದೇಶಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. ಅನ್ಯದೇಶೀಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುವ
ತನಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದಾಡುವರು.

ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ
(ಮತಾ್ತಯ 24:29-31; ಮಾಕರ್ 13:24-27)

25 “ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ
ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. ಮೊರೆಯುವ ತೆರೆಗಳ ಹಾಗೂ
ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರದ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು
ದಿಕು್ಕತೋಚದೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವವು. 26 ಗ್ರಹಶಕಿ್ತಗಳು
ಕದಲುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ಎಂಬ
ಭಯದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು. 27 ಆಗ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮಹಿಮಾ
ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ ಮೇಘಾರೂಢನಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ಜನರು
ನೋಡುವರು. 28 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗುವಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವು
ಸೂಚನೆಯಾಗಿವೆ.”

ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಳಿವಿಲ್ಲ
(ಮತಾ್ತಯ 24:32-35; ಮಾಕರ್ 13:28-31)

29 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು: “ಎಲಾ್ಲ
ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ ಮರ ಒಳೆ್ಳಯ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 30

ಅದು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ, ಬೇಸಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 31 ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಬಹುಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

32 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಕಾಲದ ಜನರು
ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವವು! 33

ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು; ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯದಲೂ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ
34 “ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿದು

ಮತ್ತರಾಗುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮಗ್ನರಾಗಿರಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು
ಭಾರವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅಂತ್ಯವು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು. 35 ಆ ದಿವಸವು
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಸ್ಮಯಕರವಾಗಿರುವುದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತು್ತ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬೇಕಾದ ಶಕಿ್ತಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.”

37 ಯೇಸು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ರಾತಿ್ರಯಲಾ್ಲದರೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿದ್ದ
ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 38 ಪ್ರತಿ
ಮುಂಜಾನೆ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮತಾ್ತಯ 26:1-5, 14-16; ಮಾಕರ್ 14:1-2, 10-11; ಯೋಹಾನ 11:45-53)

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 2 ಮಹಾಯಾಜಕರು
ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹೇಗೆ

ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತ ಜನರ ಭಯದಿಂದ ತಕ್ಕ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೂದನು ಮಾಡಿದ ಸಂಚು
3 ಯೇಸುವಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ

ಯೂದನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಸೈತಾನನು ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವೊಂದನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 4

ಯೂದನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ
ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. 5 ಯಾಜಕರಿಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯೇಸುವನು್ನ ತಮಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟರೆ ಹಣ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಯೂದನಿಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟರು. 6

ಯೂದನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
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ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯತೊಡಗಿದನು.
ತನ್ನ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಬಯಕೆಯಾಗಿತು್ತ.

ಪಸ್ಕದ ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:17-25; ಮಾಕರ್ 14:12-21; ಯೋಹಾನ 13:21-30)

7 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನ ಬಂತು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ದಿನ ಅದಾಗಿತು್ತ.
8 ಯೇಸುವು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರಿಗೆ, “ಹೋಗಿ, ಪಸ್ಕದ
ಊಟವನು್ನ ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರು, “ಊಟವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇಳಿದರು.

10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿರಿ! ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
(ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ) ಹೋದನಂತರ, ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. ಅವನು ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹೋಗುವನು. ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 11 ಆ ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ‘ಗುರುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ದಯಮಾಡಿ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ಆಗ ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನನು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸುವನು. ಈ ಕೋಣೆಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.
ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ” ಅಂದನು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ಹೊರಟರು. ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಪಸ್ಕದ
ಊಟವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಭುವಿನ ರಾತಿ್ರ ಭೋಜನ
(ಮತಾ್ತಯ 26:26-30; ಮಾಕರ್ 14:22-26; 1 ಕೊರಿಂಥ, 11:23-25)

14 ಪಸ್ಕದ ಊಟಮಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂತು. ಯೇಸು ಮತು್ತ
ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟ
ಮಾಡಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇದರ ನಿಜವಾದ
ಅಥರ್ವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ತನಕ, ನಾನೆಂದಿಗೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.

17 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು, “ಈ
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರುವ ತನಕ, ನಾನೆಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

19 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು
ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ದೇಹವಿದು. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 20 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಊಟವಾದ
ನಂತರ, ಯೇಸು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
“ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ” ಅಂದನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುವರು?
21 ಯೇಸು, “ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆಯುವವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದೇ

ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದಾ್ದನೆ. 22 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ದೇವರ ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ಬಹಳ ಕೇಡಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆಗ ಅಪೊಸ್ತಲರು, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ
ಮಾಡುವನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಸೇವಕರಂತಿರಿ
24 ಬಳಿಕ ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು ವಾದ

ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಲೋಕದ
ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಜನರ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವವರನು್ನ ಧಮಿರ್ಷ್ಠರೆಂದು
ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಬೇಕು. ನಾಯಕರು
ಸೇವಕರಂತಿರಬೇಕು. 27 ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದವನು ಯಾರು? ಊಟಕೆ್ಕ

ಕುಳಿತವನೋ? ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನೋ?
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವವನೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇವಕನಂತಿದೆ್ದೕನೆ!

28 “ನೀವು ನನ್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು. 29

ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 30 ನನ್ನ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!
(ಮತಾ್ತಯ 26:31-35; ಮಾಕರ್ 14:27-31; ಯೋಹಾನ 13:36-38)

31 “ಒಬ್ಬ ರೈತನು ತನ್ನ ಗೋಧಿಯನು್ನ ತೂರುವಂತೆ ಸೈತಾನನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸೀಮೋನನೇ,
ಸೀಮೋನನೇ (ಪೇತ್ರ) 32 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು
ಕುಂದಿಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು! ನೀನು
ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು
ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಪೇತ್ರನೇ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ
ಮೊದಲು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳುವೆ!”
ಅಂದನು.

ಕಷ್ಟವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ
35 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ, “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ಚೀಲವಿಲ್ಲದೆ ಮತು್ತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಆಯಿತೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರು, “ಇಲ್ಲ” ಅಂದರು.
36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಾಗಲಿ

ಚೀಲವಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಖಡ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮಾರಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

37 ‘ಆತನು ಅಪರಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’
ಯೆಶಾಯ 53:12

ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ
ಮಾತು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಈಗ ನೆರವೇರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಶಿಷ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಲಿ್ಲ ನೋಡು, ಎರಡು ಖಡ್ಗಗಳಿವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು “ಅಷು್ಟ ಸಾಕು” ಅಂದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:36-46; ಮಾಕರ್ 14:32-42)

39 ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ (ಜೆರುಸಲೇಮ್) ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 40 ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು.
(ಯೇಸು ಆಗಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು.) ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
“ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ ದೂರ
ಹೋದನು. ಆತನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, 42 “ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಈ ಶ್ರಮೆಯ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಮಾಡು” ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ
ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 44 ಯೇಸುವಿಗೆ ತುಂಬಾ
ವೇದನೆಯಿತು್ತ. ಆತನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹೋರಾಡಿದನು.
ಆತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ರಕ್ತದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ
ತೊಟಿ್ಟಕ್ಕತೊಡಗಿತು. 45 ಯೇಸು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ
ಬಳಿ ಹೋದನು. ಅವರು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರು.) 46 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಏಕೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಎದೆ್ದೕಳಿರಿ! ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 22:7 720 ಲೂಕ 22:46
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ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮತಾ್ತಯ 26:47-56; ಮಾಕರ್ 14:43-50; ಯೋಹಾನ 18:3-11)

47 ಯೇಸು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿತು. ಹನೆ್ನರಡು ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ
ಮುಂದಾಳಾಗಿದ್ದನು. ಅವನೇ ಯೂದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಡುವಷು್ಟ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು.

48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಿಯೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 49 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 50 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಸಿ
ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳಿನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.

51 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸೇವಕನ
ಕಿವಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು.

52 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು, ಹಿರಿಯ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿಪಾಯಿಗಳು
ಬಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು
ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 53 ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ?
ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. ಇದು ಅಂಧಕಾರದ (ಪಾಪ)
ದೊರೆತನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮತಾ್ತಯ 26:57-58, 69-75; ಮಾಕರ್ 14:53-54, 66-72; ಯೋಹಾನ

18:12-18, 25-27)

54 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. 55

ಸೈನಿಕರು ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 56

ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ನೋಡಿದಳು.
ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಅವಳು
ಪೇತ್ರನ ಮುಖವನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನ
(ಯೇಸು) ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು” ಅಂದಳು.

57 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅದು ನಿಜವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ಅಕೆಗೆ, “ಅಮಾ್ಮ, ಆತನು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು. 58 ಸ್ವಲ್ಪ
ಸಮಯದ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ ನೋಡಿ, “ನೀನು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದೆ್ದ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ನಾನು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

59 ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸಿನ ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ಅದು ನಿಜ!
ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನೊಡನೆ ಇದ್ದವನು. ಇವನು
ಗಲಿಲಾಯದವನು!” ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

60 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, “ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕಯೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಅಂದನು.

ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61 ಆಗ
ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು) ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು.
“ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಭುವು
ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ಪೇತ್ರನು ಆಗ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 62 ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಜನರು ಮಾಡಿದ ಅಪಹಾಸ್ಯ
(ಮತಾ್ತಯ 26:67-68; ಮಾಕರ್ 14:65)

63 ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಡೆದು,
“ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವಯಾರ್ರು? ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. 65 ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ದೂಷಿಸಿ ನಿಂದಿಸಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 26:59-66; ಮಾಕರ್ 14:55-64; ಯೋಹಾನ 18:19-24)

66 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿರಿಯ ಜನನಾಯಕರು,
ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದರು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ
ಕರೆದೊಯು್ದ, 67 “ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 68 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನೀವು
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69 ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

70 ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕುಮಾರನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಆತನೇ ಎಂದು ನೀವೇ
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದನು.

71 ಆಗ ಅವರು, “ಇನೆ್ನೕನು ಸಾಕ್ಷಿಬೇಕು? ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾವೇ ಕೇಳಿದೆವಲಾ್ಲ!” ಅಂದರು.

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಪಿಲಾತನಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 27:1-2, 11-14; ಮಾಕರ್ 15:1-5; ಯೋಹಾನ 18:28-38)

ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 2 ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ

ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ಪಿಲಾತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ
ಜನರನು್ನ ತಪು್ಪದಾರಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ನಾವು ಸೀಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದೆಂದೂ ಇವನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಅರಸನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3 ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನೀನೇ ಹೇಳಿರುವೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
4 ಪಿಲಾತನು ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ನಾನು

ಇವನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇವನು ಜುದೇಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ

ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕಾ್ರಂತಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾ್ದನೆ. ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ
ಇವನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಹೇಳಿದರು.

ಹೆರೋದನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು
6 ಪಿಲಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಇವನು ಗಲಿಲಾಯದವನೋ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಯೇಸು ಹೆರೋದನ
ಅಧಿಕಾರಕೊ್ಕಳಪಟ್ಟವನೆಂದು ಪಿಲಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8 ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಆತನಿಂದ ಒಂದು
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9 ಹೆರೋದನು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿಗೆ ರಾಜನ ಬಟೆ್ಟ ಉಡಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ
ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 12 ಮೊದಲು ಪಿಲಾತನು ಮತು್ತ ಹೆರೋದನು
ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಹೆರೋದನು ಮತು್ತ ಪಿಲಾತನು
ಮತೆ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದರು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 27:15-26; ಮಾಕರ್ 15:6-15; ಯೋಹಾನ 18:39-19:16)

13 ಪಿಲಾತನು ಮಹಾಯಾಜಕರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರನೂ್ನ
ಇತರ ಜನರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿ, 14 ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ.
ಇವನು ಜನರನು್ನ ತಪು್ಪದಾರಿಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ನಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳು ಇವನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಹೆರೋದನು ಸಹ ಇವನಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಲೂಕ 22:47 721 ಲೂಕ 23:15
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ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ನೋಡಿರಿ, ಯೇಸು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬಾರದು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವನನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17

18 ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು! ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 19 (ಬರಬ್ಬನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದನು.)

20 ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಪಿಲಾತನು ಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆ್ತ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು!
ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

22 ಮೂರನೇ ಸಲ ಪಿಲಾತನು ಜನರಿಗೆ, “ಏಕೆ? ಆತನು ಏನು
ತಪು್ಪಮಾಡಿದನು? ಆತನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಗಾಟವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ
ಕೂಗಾಟ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದದ್ದರಿಂದ, 24 ಪಿಲಾತನು ಅವರ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 25 ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದಂಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಕೊಲೆಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬರಬ್ಬನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪಿಲಾತನು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಜನರ
ಬಯಕೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮತಾ್ತಯ 27:32-44; ಮಾಕರ್ 15:21-32; ಯೋಹಾನ 19:17-19)

26 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕರೆದೊಯು್ಯವಾಗ
ಹೊಲದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸೀಮೋನ ಎಂಬವನನು್ನ
ಕಂಡರು. ಸೀಮೋನನು ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ
ಸೈನಿಕರು ಸೀಮೋನನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು.

27 ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಆದರೆ ಯೇಸು, ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ, “ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನನಗಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ.
ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಳಿರಿ! 29 ‘ಬಂಜೆಯರೇ
ಭಾಗ್ಯವಂತರು! ಹೆರದವಳೇ ಹಾಲುಕುಡಿಸದವಳೇ ಭಾಗ್ಯವಂತಳು’
ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. 30 ಆಗ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ, ‘ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳು!’ ಎಂತಲೂ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ, ‘ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ!’ ಎಂತಲೂ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು. 31 ಜೀವನ
ಸುಖಕರವಾಗಿರುವಾಗ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದರೆ, ಜೀವನ
ಕಷ್ಟಕರವಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವರು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 33 ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ
ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು “ಕಪಾಲ”ವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆ
ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗಳಿಗೆ ಜಡಿದರು. ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಕಿದರು.

34 ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ, ಇವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಇವರಿಗೆ ತಾವು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಸೈನಿಕರು ಚೀಟುಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೆ
ಸೇರಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. 35 ಜನರು ನೋಡುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿ
ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. ಅವರು, “ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇವನು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

36 ಸೈನಿಕರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ನೀಡಿ, 37

“ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 38 (ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲ, “ ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು ” ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ.)

39 ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, “ನೀನು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲವೋ? ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ! ನಮ್ಮನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸು!”
ಅಂದನು.

40 ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದುಷ್ಕಮಿರ್ಯು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ನೀನು
ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು! ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಸಾಯುವೆವು! 41

ನೀನೂ ನಾನೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಯಾವ

ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 42 ಬಳಿಕ ಆ
ದುಷ್ಕಮಿರ್ಯು ಆತನಿಗೆ, “ಯೇಸುವೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಕೇಳು! ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
(ಮತಾ್ತಯ 27:45-56; ಮಾಕರ್ 15:33-41; ಯೋಹಾನ 19:28-30)

44 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಇಡೀ
ಪ್ರದೇಶವು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಕತ್ತಲಾಯಿತು. 45

ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ! ದೇವಾಲಯದ ಪರದೆಯು ಎರಡು
ಭಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 46 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ತಂದೆಯೇ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

47 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶತಾಧಿಪತಿ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿದನು.

48 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಟ್ಟಣದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜನರು ಇದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 49 ಯೇಸುವಿನ ಆತಿ್ಮೕಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಕೆಲವು
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.

ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು
(ಮತಾ್ತಯ 27:57-61; ಮಾಕರ್ 15:42-47; ಯೋಹಾನ 19:38-42)

50 ಅರಿಮಥಾಯ ಎಂಬುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಊರು.
ಯೋಸೇಫನು ಇದರ ನಿವಾಸಿ. ಇವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಧಾಮಿರ್ಕ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಮನವನು್ನ ಇವನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು. ಯೋಸೇಫನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾಗ ಇವನು ಅದಕೆ್ಕ
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 52 ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಯೋಸೇಫನು ಪಿಲಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 53 ಬಳಿಕ ಇವನು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ,
ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಈ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಬೇರೆ ಯಾರನೂ್ನ ಎಂದೂ ಹೂಳಿರಲಿಲ್ಲ. 54 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ
ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿತು್ತ. ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದಾಗ,
ಸಬ್ಬತ್ದಿನ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಲಿಕಿ್ಕತು್ತ.

55 ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಮಾಧಿಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. 56 ಬಳಿಕ
ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚ್ಚಲು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
(ಮತಾ್ತಯ 28:1-10; ಮಾಕರ್ 16:1-8; ಯೋಹಾನ 20:1-10)

ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ ಮೊಬಿ್ಬರುವಾಗ
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಾವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 2 ಬಂಡೆ ಉರಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋದರು. 3 ಆದರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ಅವರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 4 ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಇದು ಅಥರ್ವಾಗದೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು (ದೇವದೂತರು) ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತರು. 5 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಗಳನು್ನ
ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಆ ಮನುಷ್ಯರು,
“ಬದುಕಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ? ಇದು ಸತ್ತ
ಜನರನು್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ! 6 ಯೇಸು ಇಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ! ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ
ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲವೋ? 7 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಕೆಡುಕರ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ; ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಯೇಸು
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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9 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಇತರ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದರು. 10 ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು,
ಯೋಹಾನಳು, ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು. ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 11 ಆದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹರಟೆಮಾತಾಗಿ ತೋರಿತು. 12 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಎದು್ದ ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಮಾಧಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು.
ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದನು. ಕೇವಲ ಬಟೆ್ಟಯು ಅಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ನಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಾ್ತ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಎಮಾ್ಮಹುವಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
(ಮಾಕರ್ 16:12-13)

13 ಅದೇ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಎಮಾ್ಮಹು ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಏಳು ಮೈಲಿ
ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆಗ ಯೇಸು ತಾನೇ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು,
ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. 16 (ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತನ
ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.) 17 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾವ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು ಬಹಳ
ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದವು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆ್ಲಯೋಫನೆಂಬುವನು, “ಇತಿ್ತೕಚೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ. ಆತನು ದೇವರ
ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಹಾಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. 20 ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮತು್ತ ಮಹಾಯಾಜಕರು
ಆತನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಜಡಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸುವೇ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ)
ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಇದೆಲಾ್ಲ
ನಡೆದುಹೋಯಿತು.

“ಈಗ ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ಸತು್ತ
ಮೂರು ದಿನಗಳಾದವು. 22 ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಜಾನೆ
ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸಮಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹೋಗಿದ್ದರು. 23 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನ
ದೇಹವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಮಗೆ
ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರ ದಶರ್ನವಾಯಿತೆಂದೂ ಯೇಸು
ಬದುಕಿದಾ್ದನೆಂದೂ ತಮಗೆ ಇದನು್ನ ದೇವದೂತರೇ ತಿಳಿಸಿದರೆಂದೂ
ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವರು
ಸಹ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ
ಸಮಾಧಿಯು ಬರಿದಾಗಿತು್ತ. ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಆತನು (ಯೇಸು) ಕಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರು ಮತು್ತ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಮಂದಗತಿಗಳು! ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ” ಅಂದನು. 27

ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸುವು ಮೋಶೆಯ
ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ
ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನು.

28 ಅವರು ಎಮಾ್ಮಹು ಊರಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆತನು ತಾನು
ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳದವನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. 29 ಆದರೆ ಅವರು
ಆತನಿಗೆ, “ಈಗ ಹೊತಾ್ತಯಿತು, ರಾತಿ್ರಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವರೊಂದಿಗಿರಲು ಊರೊಳಗೆ ಹೋದನು.

30 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೋತ್ರಮಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಆಗ ಅವರು

ಯೇಸುವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನೇ ಯೇಸುವೆಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಆತನು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮಾಯವಾದನು. 32

ಅವರಿಬ್ಬರು, “ಯೇಸು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಗ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದಂತಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ನಿಜ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಆತನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಬಹಳ
ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

33 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಎದು್ದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದರು. ಜೆರುಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆ ಜನರು, 34 “ಪ್ರಭುವು (ಯೇಸು)
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ! ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ
(ಪೇತ್ರ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

35 ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದಾಗ ತಾವು ಆತನನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿದಾ್ದಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು
(ಮತಾ್ತಯ 28:16-20; ಮಾಕರ್ 16:14-18; ಯೋಹಾನ 20:19-23; ಅಪೊ.

ಕಾಯರ್. 1:6-8)

36 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಯೇಸುವು
ಶಿಷ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ
ಶಾಂತಿಯಾಗಲಿ” ಅಂದನು.

37 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಬೆರಗಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಅದು
ಭೂತವೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು,
“ನೀವು ಏಕೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಏಕೆ
ಸಂಶಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? 39 ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾದಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ! ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟರಿ. ನನ್ನ ಈ ಜೀವಂತ
ದೇಹವನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ. ಭೂತಕೆ್ಕ ಈ ರೀತಿಯ
ದೇಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು.

40 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಪಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
41 ಶಿಷ್ಯರು ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗಿನೂ್ನ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಆಹಾರವೇನಾದರೂ ಇದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 42 ಅವರು
ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ತುಂಡನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಶಿಷ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ,
ಯೇಸು ಆ ಮೀನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದನು.

44 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ, ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು
ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು” ಅಂದನು.

45 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. 46 ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬರುವನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 47 ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನೀವೇ ಇದಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ನೀವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ
ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವು ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 49 ಕೇಳಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪಡೆಯುವ ತನಕ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ” ಅಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪರಲೋಕಾರೋಹಣ
(ಮಾಕರ್ 16:19-20; ಅಪೊ. ಕಾಯರ್. 1:9-11)

50 ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ
ಬೆಥಾನಿಯದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೇಸು ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. 52 ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರು. 53 ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಯೋಹಾನ

ಜಗತಿ್ತಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಗಮನ

ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ವಾಕ್ಯ
ಎಂಬಾತನಿದ್ದನು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನು. ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನೇ ಸ್ವತಃ ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. 2

ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಆತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 3 ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು
ಆತನ ಮೂಲಕ ನಿಮಾರ್ಣಗೊಂಡವು. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ
ನಿಮಿರ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ. ಆ ಜೀವವು
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತು್ತ. 5 ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಬೆಳಕನು್ನ ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6 ಯೋಹಾನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ದೇವರು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಯೋಹಾನನು ಬೆಳಕಿನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಬೆಳಕಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಅವನು ಬಂದನು. 8 ಯೋಹಾನನೇ
ಆ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಬೆಳಕಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ಬಂದನು. 9 ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಆಗಮಿಸಲಿತು್ತ. ಈ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕೇ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.

10 ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಆಗಲೇ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಈ
ಲೋಕವು ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನ ಮೂಲಕ ನಿಮಾರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ
ಈ ಲೋಕದವರು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 12 ಯಾಯಾರ್ರು ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ
ಆತನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು
ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಮದಿಂದಾಗಲಿ ಪುರುಷನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ
ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ಇವರು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.

14 ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದನು.
ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು
ತಂದೆಯ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗಿರುವ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆತನು
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು. 15

ಯೋಹಾನನು ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ, “‘ನನ್ನ ನಂತರ
ಬರುವ ಒಬ್ಬನು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗಿಂತ
ಮೊದಲೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈತನ
ಬಗೆ್ಗಯೇ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

16 ವಾಕ್ಯ ಎಂಬಾತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು. 17 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಬಂದವು. 18 ದೇವರನು್ನ ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು (ಯೇಸು) ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು
ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಎದೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ತಂದೆಯನು್ನ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಯೋಹಾನನ ಸಂದೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 3:1-12; ಮಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:15-17)

19 “ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕೆಲವು
ಯಾಜಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20

ಯೋಹಾನನು ಮರೆಮಾಚದೆ, “ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೋಹಾನನಿಗೆ, “ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಯಾರು?

ನೀನು ಎಲೀಯನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅವನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೋಹಾನನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
22 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೆ ಹೇಳು. ನಮ್ಮನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ಏನು
ಹೇಳುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಹಾನನು,
“‘ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ’
ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಸ್ವರವೇ ನಾನು”

ಯೆಶಾಯ 40:3
ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಮಾತುಗಳಲೆ್ಲೕ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫರಿಸಾಯರೂ
ಇದ್ದರು. 25 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ, ‘ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ
ಅಲ್ಲ, ಎಲೀಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

26 ಯೋಹಾನನು, “ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. 27

ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು ಆತನೇ. ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಥಾನಿ ಎಂಬ
ಊರಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಡೆದವು. ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.

ಯೇಸು — ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ
29 ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಇಗೋ, ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ
ಕುರಿಮರಿ. ಆತನು ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು. 30

‘ನನ್ನ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರುವನು. ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದವನು
ಮತು್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದವನು’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದು್ದದು
ಈತನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ. 31 ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

32 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ಆತನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು ನನಗೆ,
‘ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದುಬಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನೆಲಸುವುದನು್ನ
ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುವವನು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಇದು ನೆರವೇರುವುದನು್ನ ನಾನು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬಂದು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮೇಲೆ
ನೆಲಸುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ
(ಯೇಸುವೇ) ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು”
ಎಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರು
35 ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ

ಇದಾ್ದಗ, 36 ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಂಡು, “ಇಗೋ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಯೋಹಾನನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 38 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ,
“ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಇಬ್ಬರು, “ರಬಿ್ಬ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. (“ರಬಿ್ಬ” ಅಂದರೆ “ಗುರು” ಎಂದಥರ್.)

39 ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ನೀವೇ ನೋಡುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು ನಾಲು್ಕ
ಗಂಟೆಯಾಗಿತು್ತ.
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40 ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೋಹಾನನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು
ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 41 ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಸೀಮೋನನನು್ನ ಕಾಣಲು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಾವು
ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
(“ಮೆಸಿ್ಸೕಯ” ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದಥರ್.)

42 ಅವನು ಸೀಮೋನನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಯೇಸು ಸೀಮೋನನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, “ಯೋಹಾನನ
ಮಗನಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀಮೋನ. ನೀನು ಕೇಫನೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (“ಕೇಫ” ಅಂದರೆ “ಪೇತ್ರ”
ಎಂದಥರ್).

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.
ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 44 ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರಂತೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಸಹ ಬೆತಾ್ಸಯಿದ ಎಂಬ ಊರಿನವನಾಗಿದ್ದನು. 45 ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ನತಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಯಾವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಮೋಶೆಯು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಬರೆದರೋ, ಆತನನು್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು. ಆತನ ಹೆಸರು
ಯೇಸು. ಆತನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು. ಆತನು ನಜರೇತಿನವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಆದರೆ ನತಾನಿಯೇಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನಜರೇತಿನಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯದೇನಾದರೂ ಬರುವುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
47 ಯೇಸು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನತಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕಂಡು

ಅವನ ಬಗೆ್ಗ, “ಇವನು ನಿಜವಾದ ಇಸೆ್ರೕಲ. ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ನತಾನಿಯೇಲನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ನೀನು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗಿದಾ್ದಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಆಗ ನತಾನಿಯೇಲನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನೇ
ದೇವರ ಮಗನು. ನೀನೇ ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಾಜ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

50 ಯೇಸು ನತಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವೆ. ಆದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀನು ನೋಡುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು,
“ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಲೋಕವು
ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರುಗಳು
ಏರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಬರುವುದನೂ್ನ ನೀವು
ನೋಡುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕಾನಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಮದುವೆ

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮದುವೆ ಇತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೂ ಬಂದಿದ್ದಳು. 2

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಸಹ ಮದುವೆಗೆ
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 3 ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದ್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೆಲಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯು
ಆತನಿಗೆ, “ಅವರಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.

4 ಯೇಸು, “ಅಮಾ್ಮ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನ ಸಮಯ
ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

6 ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆರು ದೊಡ್ಡ ಬಾನೆಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶುದಾ್ಧಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಬಾನೆಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾನೆಯೂ ಸುಮಾರು
ನೂರು ಲೀಟರ್ಗಳಷು್ಟ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

7 ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಆ ಬಾನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕರು ಆ ಬಾನೆಗಳ
ಕಂಠದವರೆಗೂ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿದರು.

8 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 9

ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ
ನೀರನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದನು. ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತೆಂಬುದು
ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಮದುವೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು, 10

“ಜನರು ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು
ಹಂಚುತಾ್ತರೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ

ಕಡಿಮೆ ದಜೆರ್ಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಈವರೆಗೂ ಇಟಿ್ಟರುವೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವಿದು.
ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋರಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟರು.

12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಕಪೆನೌರ್ಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ಆತನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಪೆನೌರ್ಮ್ನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ
ತಂಗಿದ್ದರು.

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 21:12-13; ಮಾಕರ್ 11:15-17; ಲೂಕ 19:45-46)

13 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಬಹು ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ದನ, ಕುರಿ ಮತು್ತ ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ
ಮಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡನು. ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರು
ಮೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಣ ವಿನಿಮಯ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಯೇಸು ಹಗ್ಗದ
ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚಾವಟಿ
ಮಾಡಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟದನು. ಯೇಸು ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಹಣವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು. 16

ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ, “ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ! ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ವಾ್ಯಪಾರ
ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ನನೊ್ನಳಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಸುಡುತ್ತದೆ”

ಕೀತರ್ನೆ 69:9
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರು ಆಗ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಯಾವ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19 ಯೇಸು, “ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಜನರು
ನಲವತಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದಾ್ದರೆ! ನೀನು ಮೂರೇ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

21 (ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದನು. 22 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬಂದಾಗ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದರು.)

23 ಯೇಸು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆತನು
ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು
ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು.
25 ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.

ಯೇಸು ಮತು್ತ ನಿಕೊದೇಮ

ನಿಕೊದೇಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ನಿಕೊದೇಮನು
ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ
ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಒಂದು ರಾತಿ್ರ

ನಿಕೊದೇಮನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ನಿಕೊದೇಮನು,
“ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶಕನೆಂದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಮಾಡುವ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೇಸು “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು
ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕಾಣಲಾರನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

4 ನಿಕೊದೇಮನು, “ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ
ಹುಟು್ಟವುದು ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು. 6

ದೇಹವು ಮಾನುಷ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ
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ಜೀವನವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. 7 ‘ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ
ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. 8

ಗಾಳಿಯು ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ
ಶಬ್ದವನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವೆ. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೋ
ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ಮನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರಂತಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ನಿಕೊದೇಮನು, “ಇದೆಲಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
10 ಯೇಸು, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ

ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 11 ನಾನು
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು
ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 12

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪರಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ! 13

ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೊಬ್ಬನೇ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

14 “ಮೋಶೆಯು ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರವಾದ
ಕಂಬದ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ಅಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಸಹ
ಎತ್ತರವಾದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 15 ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಹೌದು, ದೇವರು ಲೋಕವನು್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ,
ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಜನರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 18

ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಿಗೆ ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಂಬದವನಿಗೆ ಆಗಲೇ ತೀಪಾರ್ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ:
ಬೆಳಕು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಜನರು ಬೆಳಕನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ
ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ ಬಯಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಬೆಳಕನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು. ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಮಾಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 21

ಆದರೆ ಸತ್ಯಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಂದು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನ
22 ಇದಾದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಜುದೇಯ

ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ತಂಗಿದು್ದ,
ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 23 ಯೋಹಾನನು ಸಹ
ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಐನೋನ್ ಎಂಬ ಊರು ಸಲೀಮ್ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ಲ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರಿದು್ದದರಿಂದ ಯೋಹಾನನು ಅಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 (ಆಗ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.)

25 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ ಶುದಾ್ಧಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ ವಾದವಾಯಿತು. 26

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಗುರುವೇ,
ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆದಡದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊ. ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ಆತನು
ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

27 ಯೋಹಾನನು, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡುತಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು. 28 ‘ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ.
ಆತನಿಗಾಗಿ ಹಾದಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಾತ್ರ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಮದುಮಗಳು ಮದುಮಗನಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸೇರಿದವಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಮದುಮಗನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಸೆ್ನೕಹಿತನು
ಮದುಮಗನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನ
ಕರೆಗಾಗಿ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ. ಮದುಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಈ
ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ಅದೇ ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಪೂಣಾರ್ನಂದದ ಸಮಯವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 30 ಆತನು
(ಯೇಸು) ವೃದಿ್ಧಯಾಗಬೇಕು ಮತು್ತ ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು.

ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
31 “ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬನು (ಯೇಸು) ಬೇರೆಲಾ್ಲ

ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಲೋಕದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ
ಒಬ್ಬನು ಬೇರೆಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 32 ಆತನು
ತಾನು ಕಂಡಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೇಳಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಕ್ಷಿ
ನೀಡುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಜನರು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರೇ ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತಾ್ತನೆ. 34 ದೇವರು
ಆತನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವರು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆತನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 36 ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಮಗನಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗದವನು ಆ ಜೀವವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಸಂಭಾಷಣೆ

ತಾನು ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸುದಿ್ದಯು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ

ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 2 (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
ಯೇಸುವಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಜನರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದರು.)
3 ಆಗ, ಆತನು ಜುದೇಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೆ್ತ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 4 ಸಮಾಯರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಸಮಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಸಿಖಾರ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆ ಊರಿದೆ. 6 ಯಾಕೋಬನ ಬಾವಿಯು
ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಯೇಸು ತನ್ನ ದೀಘರ್ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ
ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬಾವಿಯ ಬಳಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಸಮಯವಾಗಿತು್ತ.
7 ಸಮಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ, ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8 (ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಬರಲು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು.)

9 ಸಮಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ!
ನೀನಾದರೋ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ನಾನಾದರೋ ಸಮಾಯರ್ದವಳು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮಾಯರ್ದವರೊಂದಿಗೆ
ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ.)

10 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ದೇವರು ಏನು ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದೂ
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದ, ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ”
ಎಂದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಅಯಾ್ಯ, ಆ ಜೀವಜಲ ನಿನಗೆಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವುದು?
ಬಾವಿಯು ಬಹು ಆಳವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 12 ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು
ದೊಡ್ಡವನೋ? ನಮಗೆ ಈ ಬಾವಿಯನು್ನ ಯಾಕೋಬನೇ ಕೊಟ್ಟನು.
ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಈ
ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವನ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಈ
ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

13 ಯೇಸು, “ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಮತೆ್ತ
ದಾಹವಾಗುವುದು. 14 ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ದಾಹವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನೊಳಗೆ ಉಕಿ್ಕಹರಿಯುವ ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಯಾಗುವುದು. ಆ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

15 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಅಯಾ್ಯ, ಆ ನೀರನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡು. ಆಗ ನನಗೆ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ದಾಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವ
ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ” ಎಂದನು.
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17 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. 18

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ
ನೀನು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಿಯೋ ಅವನು ನಿನ್ನ
ಗಂಡನಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಅಯಾ್ಯ, ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
20 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಜನರು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ” ಎಂದಳು.

21 ಯೇಸು, “ಅಮಾ್ಮ, ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು! ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ) ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡದ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
ಯಾವುದನೊ್ನೕ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನಮಗಾದರೋ ನಾವು ಯಾರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ಬರುತ್ತದೆ. 23 ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕರು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಥ ಜನರೇ ತನ್ನ
ಆರಾಧಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ. 24 ದೇವರು
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಆತನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. (“ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು” ಅಂದರೆ “ಕಿ್ರಸ್ತನು”)

26 ಆಗ ಯೇಸು, “ಆತನೇ ಈಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ನಾನೇ ಮೆಸಿ್ಸೕಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಯೇಸು
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡರು. ಆದರೆ, “ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದಾಗಲಿ
“ನೀನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದಾಗಲಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

28 ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 29 “ನಾನು ಈವರೆಗೆ
ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೋಡಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಬಂದರು.

31 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಊಟಮಾಡು”
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿದರು.

32 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆಹಾರವಿದೆ. ಆ ಆಹಾರದ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದನು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು, “ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

34 ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು (ದೇವರು) ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವನೋ ಅದನು್ನ ಮಾಡುವುದೇ ನನಗೆ
ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆತನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. 35 ‘ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಇನೂ್ನ ನಾಲು್ಕ
ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು’ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಹೊಲಗಳ
ಸುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಅವು ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿವೆ. 36 ಈಗಲೂ ಸಹ,
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೆ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು
ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಬಿತು್ತವವರೂ ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವವರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವರು. 37 ‘ಒಬ್ಬನು ಬಿತು್ತತಾ್ತನೆ, ಆದರೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವ
ನಾಣು್ಣಡಿ ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. 38 ನೀವು ದುಡಿದಿಲ್ಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಬೇರೆಯವರು ದುಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನೀವು
ಲಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಆ ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ,
“ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಆತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. 40 ಸಮಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 41 ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದರು.

42 ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, “ನಾವು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದೆವು. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಆತನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನೇ
ಲೋಕರಕ್ಷಕನೆಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಣಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗ
(ಮತಾ್ತಯ 8:5-13; ಲೂಕ 7:1-10)

43 ಎರಡು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 44 (ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಗೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಸ್ವತಃ ಯೇಸುವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.) 45 ಆತನು ಗಲಿಲಾಯವನು್ನ
ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಈ ಜನರು
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದ್ದರು.

46 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿಗೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಭೇಟಿ
ನೀಡಿದನು. ಆತನು ನೀರನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದು್ದ ಆ
ಊರಿನಲೆ್ಲೕ. ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಪೆನೌರ್ಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿತು್ತ. 47 ಯೇಸು
ಜುದೇಯದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಪೆನೌರ್ಮ್ಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮಗನು
ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ನೀವು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡದ ಹೊರತು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ರಾಜನ ಅಧಿಕಾರಿ, “ಸಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಮಗನು ಸಾಯುವ
ಮೊದಲೇ ನೀನು ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
51 ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವನ ಸೇವಕರುಗಳು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು”
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

52 ಅವನು, “ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗುಣವಾಯಿತು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಸೇವಕರುಗಳು, “ನಿನೆ್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನ ಜ್ವರವು ಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

53 “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುವನು” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ ಇದೇ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಂಬುದು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮತು್ತ
ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು.

54 ಯೇಸು ಜುದೇಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಮಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವಿದು.

ಕೊಳದ ಬಳಿ ಗುಣಹೊಂದಿದ ರೋಗಿ

ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐದು
ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ “ಬೆತ್ಸಥ” ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. ಈ ಕೊಳವು
“ಕುರಿಬಾಗಿಲು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ. 3 ಕೊಳದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮಂಟಪಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಡರಾಗಿದ್ದರು,
ಕೆಲವರು ಕುಂಟರಾಗಿದ್ದರು, ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು
ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 4 5 ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ
ರೋಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ಗುಣಹೊಂದಲು ನಿನಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

7 ಆ ರೋಗಿಯು, “ಅಯಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು್ಕವಾಗ ಕೊಳದೊಳಗೆ
ಇಳಿದುಹೋಗಲು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರತಿಸಲವೂ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಗ ಯೇಸು, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ನಡೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಗುಣಹೊಂದಿ, ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆದನು.

ಇದೆಲಾ್ಲ ನಡೆದದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಗುಣಹೊಂದಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ಇಂದು ಸಬ್ಬತ್ದಿನ. ನೀನು
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ನಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ” ಎಂದರು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನೇ, ‘ನಿನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ನಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನ 4:17 727 ಯೋಹಾನ 5:12
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13 ಆದರೆ ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು
ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದರು.
ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು.

14 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು
ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಈಗ ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹುದು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದವನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

16 ಯೇಸು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಸಹ ಕಾಯರ್ನಿರತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಂಡನು.

18 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ
ತಂದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ
19 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ನಿಮಗೆ

ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಮಗನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಏನೂ
ಮಾಡಲಾರನು; ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತಾನೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ತಂದೆಯು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಮಗನೂ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 20 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು
ಮತು್ತ ತಾನು ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಗನಿಗೆ
ತೋರಿಸುವನು. ಆದರೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗುವಿರಿ. 21 ತಂದೆಯು ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನು ತಾನು
ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

22 “ಇದಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಗನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 23 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಗನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಮಗನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸದವನು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

24 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಯೆಂಬ ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಮರಣವನು್ನ ದಾಟಿ ಜೀವಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾ್ದನೆ.
25 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸತು್ತಹೋದವರು
ದೇವರ ಮಗನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಲೇ
ಬಂದಿದೆ. ಕೇಳಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
26 ತಂದೆಯು ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ
ಮಗನಿಗೂ ಜೀವಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 27 ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತಂದೆಯು
ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗನು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

28 “ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಕಾಲ
ಬರುತ್ತದೆ. 29 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳಿಂದ ಎದು್ದಬರುವರು.
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಪುನರುತಾ್ಥನಗೊಂಡು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವುದು.

30 “ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರೆನು. ನಾನು
ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ತೀಪುರ್ ಸರಿಯಾದದು್ದ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕ ವಿಷಯಗಳು
31 “ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯು

ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸತ್ಯವಾಗಿವೆಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

33 “ನೀವು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರಿ. ಅವನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದನು. 34 ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 35 ಯೋಹಾನನು ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ
ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನ ಬೆಳಕನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ.

36 “ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳೇ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ.
ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳೇ, ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 37 ಅಲ್ಲದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆತನು
ಹೇಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 38 ತಂದೆಯ
ಉಪದೇಶವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು
ಕಳುಹಿಸಿರುವಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 39 ನೀವು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆ. ಅದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ! 40

ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸುವ ಆ ಜೀವವನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

41 “ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 42

ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 43 ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು
ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 44 ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸನಾ್ಮನವನು್ನ
ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಸನಾ್ಮನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೆಂದೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನೀವು
ಹೇಗೆ ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ? 45 ನಾನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಶೆಯೇ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. 46 ನೀವು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ. 47 ಆದರೆ ಮೋಶೆ
ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ?”

ಐದು ಸಾವಿರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದಾನ
(ಮತಾ್ತಯ 14:13-21; ಮಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17)

ತರುವಾಯ, ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸರೋವರವನು್ನ
(ತಿಬೇರಿಯ ಸರೋವರ) ದಾಟಿ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 2 ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 4 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವೂ ಬಹು ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ.

5 ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಾವು ಎಲಿ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಳೊ್ಳೕಣ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 (ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಈ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ತಾನು ಮಾಡಲಿದ್ದ ಕಾಯರ್ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತು್ತ.)

7 ಫಿಲಿಪ್ಪನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ, ಇನೂ್ನರು ದಿನಾರಿ ನಾಣ್ಯಗಳಾದರೂ
ಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಅಂದೆ್ರಯನೆಂಬ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಂದೆ್ರಯನು
ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರ. 9 ಅಂದೆ್ರಯನು, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ
ಹುಡುಗನ ಬಳಿ ಜವೆಗೋಧಿಯ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಚಿಕ್ಕ ಮೀನುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಈ ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಯೇಸು, “ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಐದುಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 11 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು ಮೀನುಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ
ಮಾಡಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ತಿಂದರು.

12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಉಳಿದುಹೋದ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ. ಯಾವುದನೂ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಉಳಿದುಹೋಗಿದ್ದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಜನರು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ
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ಕೇವಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು
ಉಳಿದುಹೋದ ಆಹಾರದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದಾಗ
ಹನೆ್ನರಡು ದೊಡ್ಡ ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿಹೋದವು.

14 ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು,
“ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರವಾದಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನೇ
ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

15 ತನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಜನರು
ಯೋಚಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋದನು.

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ
(ಮತಾ್ತಯ 14:22-27; ಮಾಕರ್ 6:45-52)

16 ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸರೋವರಕೆ್ಕ
(ಗಲಿಲಾಯ) ಹೋದರು. 17 ಆಗಲೇ ಕತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ಕಡೆಯಿದ್ದ ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. 18

ಗಾಳಿಯು ಬಹು ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತತು್ತ. ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳು
ದೊಡ್ಡದಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಅವರು ಹುಟು್ಟಹಾಕುತಾ್ತ ಸುಮಾರು
ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲು್ಕ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿದ
ನಂತರ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡರು. ಆತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ
ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಭಯವಾಯಿತು. 20 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಾನೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ, ಅವರು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ದಡಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯು ತಲುಪಿತು.

ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ
22 ಮರುದಿನವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಜನರು ಸರೋವರದ

ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋದರೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ ಅದೊಂದು ದೋಣಿ ಮಾತ್ರ
ಅಲಿ್ಲತೆ್ತಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 23 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ,
ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು ತಿಬೇರಿಯಾದಿಂದ ಬಂದವು. ಅವರು ಊಟ
ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ದಡದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ದೋಣಿಗಳು
ನಿಂತುಕೊಂಡವು. ಪ್ರಭುವು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿಂದಿದ್ದರು. 24 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ಕಂಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಯೇಸುವೇ ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ
25 ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸರೋವರದ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ

ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ, “ಗುರುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

26 ಯೇಸು, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನನ್ನ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವ ನನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದಕಾರಣ
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27 ಈ ಲೋಕದ ಆಹಾರವು
ಕೆಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ
ಆಹಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗದಂಥ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ
ಆಹಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡಿಯಿರಿ. ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆ
ಆಹಾರವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಜನರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನಾವು ಯಾವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

29 ಯೇಸು, “ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಬೇಕು.
ಈ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ದೇವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು, “ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನು ನೀನೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಯಾವ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆ? 31 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ
ದೇವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ (ಆಹಾರವನು್ನ)
ತಿಂದರು. ‘ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಜನರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನು ಮೋಶೆಯಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಜವಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. 33 ದೇವರ ರೊಟಿ್ಟ ಯಾವುದು?
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದು ಈ ಲೋಕಕಾ್ಕಗಿ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವಾತನೇ ದೇವರು ಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಜನರು, “ಅಯಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಾನೇ ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಾಗದು. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗದು. 36 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. 37 ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಆ
ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಅವರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 38 ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬಂದದು್ದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯಲ್ಲ.
39 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ ನಾನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ
ಜನರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು ಆ
ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ನನಿ್ನಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 40 ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಯಸುವುದು
ಇದನೆ್ನೕ” ಎಂದನು.

41 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
“ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ನಾನು” ಎಂದು
ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. 42 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
“ಇವನು ಯೇಸು. ಇವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
ಇವನು ಕೇವಲ ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು. ‘ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದೆನು’ ಎಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?”
ಎಂದರು.

43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
44 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಜನರನು್ನ ಕರೆತರುವನು. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರದ ಹೊರತು ಯಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರನು. 45 ‘ದೇವರು
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನು’ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ಜನರು ತಂದೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು.
ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. 46 ತಂದೆಯಿಂದ
ಬಂದಿರುವಾತನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಬೇರೆ
ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತಂದೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.

47 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿರುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. 48 ನಾನೇ
ಜೀವಕೊಡುವ ರೊಟಿ್ಟ. 49 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ದೇವರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರಂತೆ ಅವರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವ ರೊಟಿ್ಟ ನಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 51 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ
ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ ನಾನೇ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ನನ್ನ ದೇಹ. ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ನಾನು
ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಾದೀತು?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ವಾಗಾ್ವದ
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

53 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ದೇಹವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು. ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ
ಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಅಂತಿಮ
ದಿನದಂದು ನಾನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 55

ನನ್ನ ದೇಹವು ನಿಜವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತವು ನಿಜವಾದ
ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. 56 ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

57 “ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಂದೆಯು
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನು. 58

ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯಂತಲ್ಲ ನಾನು. ಅವರು ಆ
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ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಸತು್ತ ಹೋದರು. ನಾನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನು್ನವವನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

59 ಯೇಸು ಕಪೆನೌರ್ಮಿನ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು.

ನಿತ್ಯಜೀವದ ನುಡಿಗಳು
60 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಈ

ಉಪದೇಶವು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಇದನು್ನ ಯಾರು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು?” ಎಂದರು.

61 ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಯೇಸು, “ಈ
ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತೇ? 62 ಹಾಗಾದರೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಾನು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಮರಳಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಬೇಸರಪಡುವಿರಾ?
63 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೈಹಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ.
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ದೇವರಾತ್ಮ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 64 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಲ್ಲದವರು
ಯಾರೆಂದೂ ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವವನು ಯಾರೆಂದೂ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತು್ತ.) 65 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು,
“ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರನು
ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅದೇ ಕಾರಣ” ಎಂದನು.

66 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

67 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಸಹ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

68 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವೆಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗೋಣ? ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 69

ನಾವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

70 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ನೀವೇ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ಸೈತಾನನ ಮಗನಾಗಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 71 ಯೇಸು ಸಿಮೋನನ ಮಗನಾದ
ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೂದನು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇವನೇ.

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಸಹೋದರರು

ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪಣರ್ಕುಟೀರಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವಾಗಿತು್ತ. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಆತನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಜುದೇಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ನೀನು ಮಾಡುವ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು. 4 ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು ತಾನು ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಕೂಡದು. ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೋರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 (ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಸಹ ಆತನನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ.)

6 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು
ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾದರೋ ಹೋಗಲು ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯವೂ
ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಲಾರದು.
ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳೆಂದು
ಹೇಳುವೆನು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ನಾನು ಈ
ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ
ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಗಲಿಲಾಯದಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಹೋದರರು ಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟರು.
ಅವರು ಹೋದನಂತರ ಆತನು ಸಹ ಗುಟಾ್ಟಗಿಹೋದನು. 11

ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆತನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತ
ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ನೆರೆದಿದಿ್ದತು. ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. “ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು” ಎಂದು ಕೆಲವರು
ಹೇಳಿದರು. ಇತರರು, “ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಜನರನು್ನ

ಮೋಸಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. 13 ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
14 ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಅಧರ್ಭಾಗ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಆಗ

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು.
15 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದೂ
ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇಷೆ್ಟಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೇಗೆ
ಕಲಿತನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸತೊಡಗಿದರು.

16 ಯೇಸು, “ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ
ಸ್ವಂತವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಿಂದ (ದೇವರು) ಬರುತ್ತದೆ. 17 ದೇವರು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ ಮಾಡಬಯಸುವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದದೆ್ದೕ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುವವನು, ತನಗೇ ಘನತೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಿಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಸುಳೂ್ಳ
ಇಲ್ಲ. 19 ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಏಕೆ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಜನರು, “ದೆವ್ವವು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹುಚ್ಚನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ! ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
22 ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
(ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುನ್ನತಿ ಎಂಬ ಸಂಸಾ್ಕರವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟವನು ಮೋಶೆಯಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ
ಜನರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾ್ಕರವು ಬಂದಿದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ ನೀವು
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಮೋಶೆಯ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಒಬ್ಬನ ಇಡೀ ದೇಹವನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? 24

ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡದೆ
ನಾ್ಯಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೋ?
25 ಬಳಿಕ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು, “ಅವರು

ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ 26 ಆದರೆ ಇವನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಣುವ ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾರೂ
ಅವನನು್ನ ತಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಂಬ
ನಿಧಾರ್ರಕೆ್ಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. 27 ಆದರೆ ಈ
ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯು ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದಾಗ, ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ಯೇಸುವು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ,
“ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತದೆ, ನಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಆತನು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ನಾನು
ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ಆತನಿಂದಲೇ ಬಂದೆನು ಮತು್ತ ಆತನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

30 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇನೂ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
ಅವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದಾಗ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು)
ಮಾಡಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿರಬೇಕು” ಎಂದರು.
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ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
32 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವಾಲಯದ
ಸಿಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಯೇಸು,
“ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಬಳಿಕ, ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನನು್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ
ಇವನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವನು? ನಮ್ಮವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗಿ್ರೕಕ್
ಜನರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನೇ? 36

ಇವನು (ಯೇಸು), ‘ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ’ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನು, ‘ನಾನು
ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ’ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. ಇದರಥರ್ವೇನು?”
ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶ
37 ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ

ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಅಂದು ಯೇಸು ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯಾವನಿಗಾದರೂ
ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. 38

ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ತಿಳಿಸುವುದು
ಇದನೆ್ನೕ” ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 39 ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿದವರು ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದನು.
ಆತನು ಇನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರ ವಾದವಿವಾದ
40 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ

ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದರು.
41 “ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 42

ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವನೆಂತಲೂ ದಾವೀದನು ವಾಸಿಸಿದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನಿಂದ ಆತನು ಬರುತಾ್ತನೆಂತಲೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. 43 ಹೀಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಜನರಲಿ್ಲ
ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಕೆಲವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಂಧಿಸಲು ಯಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
45 ದೇವಾಲಯದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ,

ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

46 ದೇವಾಲಯದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು, “ಈತನಂತೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

47 ಫರಿಸಾಯರು, “ಹಾಗಾದರೆ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ! 48 ನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! ಫರಿಸಾಯರಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದಾ್ದರೋ? ಇಲ್ಲ! 49 ಆದರೆ
ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು
ದೇವರ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

50 ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನಿಕೊದೇಮನು ಇದ್ದನು. ಮೊದಲೊಮೆ್ಮ
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದವನು ಇವನೇ. 51

ನಿಕೊದೇಮನು, “ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು
ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್
ಮಾಡಲಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, “ನೀನೂ ಗಲಿಲಾಯದವನೋ?
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಅಧ್ಯಯನಮಾಡು. ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯಾವ
ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 53 ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ

ಯೇಸು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಮರುದಿನ
ನಸುಕಿನಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಹೋದನು. ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ನೆರೆದುಬಂದರು. ಯೇಸು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು.

3 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 4 ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಉಪದೇಶಕನೇ,
ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಳು. 5 ಇಂಥ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ
ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನೇ ಹೇಳು” ಎಂದರು.

6 ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ
ಹೊರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಯೇಸು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ಅದೇ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲದವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಎಸೆಯಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 8 ಮತೆ್ತ ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯತೊಡಗಿದನು.

9 ಯೇಸುವಿನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರು, ನಂತರ
ಇತರರು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಂದರೆ,
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ. ಆಕೆಯು ಆತನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 10 ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, “ಅಮಾ್ಮ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಿದವರು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ? ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರಾದರೂ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

11 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನನಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು
12 ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ,

“ನಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವಕೊಡುವ
ಬೆಳಕನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವವನು ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಯೇಸು, “ಹೌದು, ನಾನೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದೂ ನಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲ್ಲ.
ನಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 15 ನೀವು ಹೊರತೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತೀಪುರ್
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
16 ನಾನು ಮಾಡುವ ತೀಪುರ್ ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಾನು ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುತಾ್ತನೆ. 17 ಇಬ್ಬರ ಸಾಕ್ಷಿ
ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನನ್ನ ಪರವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಾನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯು ನನ್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

19 ಜನರು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಯೇಸು, “ನಿಮಗೆ ನಾನಾಗಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಯೇಸುವು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು
ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನಿದ್ದನು.
ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಯಾರೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸತಕ್ಕ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.

ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಸಾಯುವಿರಿ. ನಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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22 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಕೊಂದುಕೊಳು್ಳವನೇ? ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ, ನಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು
ಬರಲಾರಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೇ?” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನಾದರೋ
ಮೇಲಿನವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ
ಲೋಕದವನಲ್ಲ. 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವಿರಿ
ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನೇ ಆತನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಹಾಗಾದರೆ, ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ
ಬಂದೆನೋ, ಆತನೇ ನಾನು. 26 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

27 ಯೇಸು ಯಾರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ (ದೇವರ) ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿಸುವಿರಿ (ಕೊಲು್ಲವಿರಿ). ನಾನೇ
ಆತನೆಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾನು ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆಂಬುದೂ
ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು. 29 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು (ದೇವರು)
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದ್ದನೆ್ನೕ ನಾನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಯೇಸು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.

ಪಾಪವಿಮೋಚನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
31 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,

“ನೀವು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಂದೂ
ಯಾರ ಗುಲಾಮರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಗುವುದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಪಾಪಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಪಾಪವು ಅವನ ಯಜಮಾನನಾಗಿದೆ. 35 ಗುಲಾಮನು ಒಂದು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನು ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಿರಿ. 37 ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 40 ನಾನು
ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಅಂಥದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ
ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ಹಾದರಕೆ್ಕ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ. ದೇವರೇ
ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ನಮಗಿರುವ ತಂದೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

42 ಯೇಸು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ನಾನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದು ಈಗ ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 43 ನಾನು
ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. 44

ಸೈತಾನನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ. ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಅವನ ದುರಿಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನು
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದು್ದ ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರವಾಗಿ
ಸುಳಾ್ಳಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನೂ ಸುಳಿ್ಳಗೆ ತಂದೆಯೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

45 “ನಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಇರುವನೇ? ನಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ
ನೀವೇಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ದೇವರು
ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

ತನ್ನ ಮತು್ತ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
48 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದವನೆಂದು

ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ! ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹುಚ್ಚನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

49 ಯೇಸು, “ನನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಗೌರವ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 50

ನನಗಾಗಿ ಗೌರವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಗೌರವ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಒಬಾ್ಬತನಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ. 51 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

52 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನೊ್ನಳಗೆ ದೆವ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು! ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ‘ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. 53

ನಮ್ಮತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯಾ? ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಸತು್ತಹೋದರು. ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಯಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

54 ಯೇಸು, “ನನ್ನನು್ನ ನಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ
ಮಹಿಮೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಆತನನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. 55 ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾನು ಸಹ
ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ಆತನ
ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 56 ನಾನು ಬರುವ ದಿನವನು್ನ ತಾನು
ನೋಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಆ ದಿನವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

57 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಏನು? ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿರುವಿಯೋ? ನಿನಗೆ ಐವತು್ತ ವಷರ್ವೂ ಆಗಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

58 ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ!”
ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 59 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರು
ಆತನತ್ತ ಬೀರಲು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅಡಗಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಯೇಸು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು

ಯೇಸು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಹುಟು್ಟ
ಕುರುಡನನು್ನ ಕಂಡನು. 2 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ,
“ಗುರುವೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನಾಗಲು

ಯಾರ ಪಾಪ ಕಾರಣ? ಅವನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪವೇ ಅಥವಾ ಅವನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಪಾಪವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

3 ಯೇಸು, “ಅವನ ಪಾಪವಾಗಲಿ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ
ಪಾಪವಾಗಲಿ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ದೇವರ ಕಾಯರ್ವು ಅವನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬಲೆಂದು ಹೀಗಾಗಿದಾ್ದನೆ. 4 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಹಗಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತಿ್ರ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಯಾವನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರನು. 5 ನಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಾಗ, ನಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೇಸು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ
ಅದರಿಂದ ಕೆಸರನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ
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ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಸಿಲೋವ ಅಂದರೆ
“ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.”) ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಬಂದಿತು.

8 ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ
ಕೆಲವರು ಮತು್ತ ಅವನ ನೆರೆಯವರು, “ನೋಡಿ! ಯಾವಾಗಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ
ಬೇಡುತಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

9 ಕೆಲವು ಜನರು, “ಹೌದು ಅವನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು, “ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು
ಅವನಂತಿದಾ್ದನಷೆ್ಟೕ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ನಾನೇ ಅವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಜನರು, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು.
11 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಯೇಸು ಎಂಬವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಸರನು್ನ ಮಾಡಿ

ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು
ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಜನರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಫರಿಸಾಯರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ
13 ಬಳಿಕ ಜನರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು

ತಂದರು. ಮೊದಲು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದವನು ಅವನೇ. 14 ಯೇಸು
ಕೆಸರು ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಲಿ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, “ನೀನು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಆತನು ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕೆಸರನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು.
ನಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು)
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತರರು, “ಇವನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾದೀತು?” ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲೆ್ಲೕ
ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯ ಉಂಟಾಯಿತು.

17 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಗುಣಹೊಂದಿದವನಿಗೆ, “ಆ
ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ನಿನಗೆ
ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೇನು ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಆತನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18 ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ
ಇವನಿಗೆ ಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರುಗಳು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದರು. 19 ಅವರು ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಇವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ? ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇವನಿಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

20 ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, “ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತು್ತ. ಇವನು ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 21

ಆದರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಯಾರು
ಗುಣಪಡಿಸಿದರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ. ಇವನು
ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಷು್ಟ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22 ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವ ಯಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. 23

ಆದಕಾರಣವೇ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, “ಅವನು
ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

24 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಒಳಗೆ ಕರೆದು, “ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ
ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಪಾಪಿಯೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

25 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಅವನು ಪಾಪಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ
ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

26 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, “ಅವನು (ಯೇಸು) ನಿನಗೇನು
ಮಾಡಿದನು? ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

27 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಏಕೆ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

28 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ, “ನೀನು ಅವನ (ಯೇಸು) ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿರುವೆ.
ನಾವು ಮೋಶೆಯ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 29 ದೇವರು
ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ
ಆ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ಸಹ ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಇದು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಂಗತಿ.
ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮೆ್ಮಲರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ
ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ತನಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗುವವನಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ. 32

ಹುಟು್ಟಕುರುಡನೊಬ್ಬನನು್ನ ಯಾರಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ
ಗುಣಪಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲನೆ ಸಲ. 33 ಆ ಮನುಷ್ಯನು
(ಯೇಸು) ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

34 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, “ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದವನು
ನೀನು! ನಮಗೇ ಉಪದೇಶಮಾಡುವಿಯಾ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.

ಆತಿ್ಮಕ ಅಂಧತೆ
35 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗಟಿ್ಟದು್ದ

ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

36 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು?
ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಯೇಸು, “ನೀನು ಆತನನು್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವೆ. ಈಗ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾತನೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಆ ಮನುಷ್ಯನು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ!”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆರಾಧಿಸಿದನು.

39 ಯೇಸು, “ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪಾರ್ಗಲೆಂದು ನಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು. ಕುರುಡರು ಕಾಣುವಂತಾಗಲೆಂದೂ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು
ಕುರುಡರಾಗಲೆಂದೂ ನಾನು ಬಂದೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಫರಿಸಾಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, “ಏನು? ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಕುರುಡರೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆಯಾ?” ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.

41 ಯೇಸು, “ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರೆ
ಪಾಪವೆಂಬ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು,
‘ನಮಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಪಾಪಿಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುರುಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುರಿಗಳು

ಯೇಸು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಒಬ್ಬನು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಮತೆ್ತಲಿ್ಲಂದಾದರೂ ಹತಿ್ತ

ಬರುವವನು ಸುಲಿಗೆಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ ಕುರುಬನು ಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುತಾ್ತನೆ. 3 ಕಾವಲುಗಾರನು ಕುರುಬನಿಗೆ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆಯುತಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಕುರುಬನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
4 ಆ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. 5

ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಜನರು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
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ಯೇಸು ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನೇ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ನಾನು
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಸುಲಿಗೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 9 ನಾನೇ
ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವರು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಬರಬಲ್ಲರು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು
ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲಗಾವಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 10 ಕಳ್ಳನು
ಕದಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಬರುತಾ್ತನೆ. ನಾನಾದರೋ ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಲು
ಬಂದೆನು.

11 “ನಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 12 ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿತನಾಗಿರುವ ಕೂಲಿಯಾಳು
ಕುರುಬನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಕೂಲಿಯಾಳು ಕುರಿಗಳ
ಒಡೆಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂಲಿಯಾಳು ತೋಳ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಾಣುವಾಗ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ತೋಳವು
ಕುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 13 ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ
ಕೂಲಿಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಕುರಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

14 “ನಾನು ಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿ (ಜನರಿಗಾಗಿ) ಚಿಂತಿಸುವ
ಕುರುಬನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಾನು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈ
ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ನನಗೆ ಬೇರೆ
ಕುರಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಅವುಗಳು ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಹ ಒಳಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮಂದೆಯಿರುವುದು
ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿರುವನು. 17 ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಯಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು; ನಾನೇ ಅದನು್ನ
ಇಚಾ್ಛಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಅದನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ
ಹಕಿ್ಕದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮತೆ್ತ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು, “ಅವನೊಳಗೆ
ದೆವ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಹುಚ್ಚನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ
ಏಕೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

21 ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೆವ್ವದಿಂದ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು
ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಲು ದೆವ್ವಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು
22 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಹಬ್ಬವು

ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬ. 23 ಯೇಸು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 24

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
“ಇನೆ್ನಷು್ಟಕಾಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುವೆ?
ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

25 ಯೇಸು, “ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳು
ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 26 ಆದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ (ಜನರಲ್ಲ). 27 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಮತು್ತ ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ನನಿ್ನಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 29

ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 30 ತಂದೆಯು
ಮತು್ತ ನಾನು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

31 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮತೆ್ತ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು
ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು

ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರುವುದು ನೀನು
ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ. ನೀನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ದೇವದೂಷಣೆಗಾಗಿ. ನೀನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ.
ನೀನು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ! ಆದಕಾರಣ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ, ‘ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ. 35 ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. 36 ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡುವವನೆಂದು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 37 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಾನು
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. 38 ಆದರೆ ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಲಾ್ಲದರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ತಂದೆಯು
ನನ್ನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39 ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತೆ್ತ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.

40 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಜೋಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಯೋಹಾನನು ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು. 41 ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. “ಯೋಹಾನನು ಎಂದೂ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಈ
ಮನುಷ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ಸತ್ಯವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 42 ಮತು್ತ
ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

ಲಾಜರನ ಮರಣ

ಲಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಬೆಥಾನಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಮರಿಯಳು
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮಾಥರ್ಳು ಈ

ಊರಿನಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 2 ಪ್ರಭುವಿಗೆ (ಯೇಸುವಿಗೆ)
ಪರಿಮಳತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳೇ ಈ ಮರಿಯಳು. ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ
ಲಾಜರನು ಮರಿಯಳ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ
ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಮಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

4 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, “ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ದೇವರ ಮತು್ತ
ದೇವಕುಮಾರನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ಹೊರತು
ಮರಣಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು ಮಾಥರ್ಳನು್ನ,
ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಲಾಜರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 6

‘ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂಬ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆತನು
ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ತಂಗಿದನು. 7 ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾವು ಜುದೇಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಶಿಷ್ಯರು, “ಗುರುವೇ, ಜುದೇಯದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಅದಾದದು್ದ ಕೇವಲ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟೕ. ಈಗ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನವಿಯಾ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

9 ಯೇಸು, “ಹಗಲಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ತಾಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೌದಲ್ಲವೇ?
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ಲೋಕದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲನು. 10 ಆದರೆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಎಡವುತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಳಕೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, “ನಮ್ಮ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಲಾಜರನು ಈಗ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು
ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನ 10:7 734 ಯೋಹಾನ 11:11



12 ಶಿಷ್ಯರು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ
ಹೊಂದುವನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 13 ಲಾಜರನು
ಸತು್ತಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಲಾಜರನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬಥರ್ದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು, “ಲಾಜರನು ಸತು್ತಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. 15

ಆದರೆ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಿರಿ. ಬನಿ್ನ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ”
ಎಂದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ನಾವು
ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಸಾಯೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆಥಾನಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
17 ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಜರನು ಸತು್ತ

ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ನಾಲು್ಕ ದಿನಗಳಾಯಿತೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. 18 ಬೆಥಾನಿಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು
ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲತು್ತ. 19 ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಾಥರ್
ಮತು್ತ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಅವರ ತಮ್ಮನಾದ ಲಾಜರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಲು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು.

20 ಯೇಸು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಥರ್ಳು
ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು. ಆದರೆ ಮರಿಯಳು
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದಳು. 21 ಮಾಥರ್ಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ,
ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22

ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು
ನಿನಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಮಾಥರ್ಳು, “ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವಾಗ
ಅವನು ಮತೆ್ತ ಎದು್ದಬರುವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

25 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನಾನೇ ಪುನರುತಾ್ಥನ. ನಾನೇ ಜೀವ. ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವವನು ತಾನು ಸತ್ತನಂತರವೂ ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದುವನು. 26 ಮತು್ತ ಬದುಕುತಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು
ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಇದನು್ನ
ನಂಬುವಿಯಾ?” ಎಂದನು.

27 ಮಾಥರ್ಳು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುವೆ. ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವನು
ನೀನೇ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುವನು
28 ಮಾಥರ್ಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ

ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು. ಮಾಥರ್ಳು
ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, “ಗುರುವು (ಯೇಸು)
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 29 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ
ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಾಥರ್ಳು ತನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿದ್ದನು. 31

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆಕೆಯು ಅಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಳೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 32 ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮರಿಯಳು
ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನು
ಸಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

33 ಮರಿಯಳ ಮತು್ತ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಗೋಳಾಟವನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು ತತ್ತರಿಸಿದನು. 34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
“ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಸಾ್ವಮೀ, ಬಂದು ನೋಡು” ಎಂದರು.
35 ಯೇಸು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು.
36 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನೋಡಿ! ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು!” ಎಂದರು.
37 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಯೇಸು ಕುರುಡನ

ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನಲಾ್ಲ; ಲಾಜರನಿಗೂ ಸಹಾಯಮಾಡಿ
ಅವನನು್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬಾರದಾಗಿತೆ್ತೕ?” ಎಂದರು.

ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಲಾಜರ
38 ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಗೊಂಡು,

ಲಾಜರನಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಸಮಾಧಿಯು ಒಂದು
ಗವಿಯಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. 39 “ಆ
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ” ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಲಾಜರನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಮಾಥರ್ಳು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಲಾಜರನು ಸತು್ತ
ನಾಲು್ಕ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದುವಾರ್ಸನೆಯಿರುತ್ತದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

40 ಯೇಸು ಮಾಥರ್ಳಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಯಾ? ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಕಾಣುವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆನು” ಎಂದನು.

41 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ,
“ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 42 ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದಿರುವ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆನು. ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ನಂಬಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 43 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಧ್ವನಿಯಿಂದ, “ಲಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಬಾ!” ಎಂದು ಕರೆದನು. 44

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನು (ಲಾಜರನು) ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ
ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ಮುಖವನು್ನ
ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತು್ತ.

ಆಗ ಯೇಸು, “ಅವನಿಗೆ ಸುತಿ್ತರುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ,
ಅವನು ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ ಸಂಚು
(ಮತಾ್ತಯ 26:1-5; ಮಾಕರ್ 14:1-2; ಲೂಕ 22:1-2)

45 ಮರಿಯಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಇವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 47 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆಲೋಚನಾಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ನಾವು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಯೇಸು) ಅನೇಕ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 48 ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವರು. ಆಗ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ
ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು”
ಅಂದರು.

49 ಅವರಲಿ್ಲ ಕಾಯಫನೆಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನು ಆ ವಷರ್
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು, “ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ! 50

ಇಡೀ ಜನಾಂಗವು ನಾಶವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬನು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ನೀವು
ಇದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

51 ಇದು ಕಾಯಫನ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ
ವಷರ್ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೇಸು ಸಾಯುತಾ್ತನೆಂದು ಅವನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. 52 ಹೌದು,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಆತನು
ಸಾಯಲಿದ್ದನು.

53 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸಂಚು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 54 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆತನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.

55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ.
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಮಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಹೋಗಿದ್ದರು. 56 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಆತನು ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ
ಬರುವನೇ? ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 57 ಆದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರು,
ಯೇಸು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ ತಮಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಯೋಹಾನ 11:12 735 ಯೋಹಾನ 11:57
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ಬೆಥಾನಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 26:6-13; ಮಾಕರ್ 14:3-9)

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಆರು ದಿನಗಳಿದಾ್ದಗ ಯೇಸು
ಬೆಥಾನಿಗೆ ಹೋದನು. ಲಾಜರನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಊರೇ
ಬೆಥಾನಿ. (ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ

ಮನುಷ್ಯನೇ ಲಾಜರನು.) 2 ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ
ರಾತಿ್ರಭೋಜನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಥರ್ಳು ಊಟವನು್ನ
ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಲಾಜರನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 3 ಆಗ ಮರಿಯಳು, ಬಹು
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಅಧರ್ ಲೀಟರಿನಷು್ಟ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು. ಬಳಿಕ
ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಒರೆಸಿದಳು. ಆ
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯದ ಸುವಾಸನೆಯು ಇಡೀ ಮನೆಯನೆ್ನೕ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

4 ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. (ಮುಂದೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡಿದವನು ಇವನೇ.) ಮರಿಯಳು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಯೂದನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು, “ಆ ಪರಿಮಳದ ದ್ರವ್ಯದ
ಬೆಲೆ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳು. ಅದನು್ನ ಮಾರಿ ಆ ಹಣವನು್ನ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದನು. 6 ಆದರೆ
ಯೂದನಿಗೆ ಬಡವರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಕಳ್ಳನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಿದ್ದ ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಅವನ
ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವನು ಆಗಾಗೆ್ಗ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಹಣವನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, “ಆಕೆಯನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನನು್ನ
ಶವಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಈ ದಿನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಕೆ ಸುಗಂಧ
ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 8 ಬಡವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುತಾ್ತರೆ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಲಾಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು
9 ಯೇಸು ಬೆಥಾನಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅನೇಕ

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೇಳಿ ಆತನನೂ್ನ ಲಾಜರನನೂ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಲಾಜರನು. 10 ಆದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕರು
ಲಾಜರನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 11

ಲಾಜರನ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನು್ನ
ತೊರೆದು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದಕಾರಣವೇ
ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ಲಾಜರನನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶ
(ಮತಾ್ತಯ 21:1-11; ಮಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 19:28-40)

12 ಮರುದಿನ, ಯೇಸು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದ
ಅನೇಕರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 13 ಜನರು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋದರು.
“ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
‘ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವಾತನಿಗೆ ದೇವರಾಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ!’

ಕೀತರ್ನೆ. 118:25-26
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವರಾಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ!”

ಎಂದು ಜನರು ಕೂಗಿದರು.
14 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕತೆ್ತಯೊಂದನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಇದು
ನೆರವೇರಿತು:

15 “ಸಿಯೋನ್ ನಗರವೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!
ನೋಡು! ನಿನ್ನ ರಾಜನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಪಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.”
ಜಕಯರ್ 9:9

16 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಿಮಾಪದವಿಗೆ
ಏರಿಹೋದ ನಂತರ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು;
ಮತು್ತ ತಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

17 ಯೇಸು ಲಾಜರನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು
ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಈ

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರಿಸಾಯರು,
“ನೋಡಿ! ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು. ಜನರು
ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಜೀವ, ಮರಣಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ
20 ಅಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ

ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವರೂ
ಸೇರಿದ್ದರು. 21 ಈ ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
(ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗಲಿಲಾಯದ ಬೆತಾ್ಸಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವನಾಗಿದ್ದವನು.)
ಅವರು, “ಸಾ್ವಮೀ, ನಾವು ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಂದೆ್ರಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅಂದೆ್ರಯನು ಮತು್ತ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.

23 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 24 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಗೋಧಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದು್ದ
ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅದು ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಕಾಳುಗಳನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದು. ಸಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಒಂದೇ
ಕಾಳಾಗಿರುವುದು. 25 ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 26 ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು ಇರುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನು
ಇರುವನು. ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಸನಾ್ಮನಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ
27 ಯೇಸು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು

ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸಂಕಟ
ಕಾಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನಬೇಕೇ?’ ಇಲ್ಲ!
ಸಂಕಟಪಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ನಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಮತೆ್ತ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂಬ ವಾಣಿ ಆಯಿತು.

29 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಈ ವಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ “ಅದು
ಗುಡುಗು” ಎಂದರು.

ಆದರೆ ಇತರರು, “ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದನು!” ಎಂದರು.

30 ಯೇಸು ಜನರಿಗೆ, “ಆ ವಾಣಿಯಾದದು್ದ ನನಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ,
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. 31 ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪಾರ್ಗುವ ಕಾಲ ಇದೇ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ (ಸೈತಾನ) ಹೊರಗೆ
ದಬ್ಬಲಾಗುವುದು. 32 ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು.
ಆಗ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ತಾನು ಸಾಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಈ
ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿದನು.

34 ಜನರು, “ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ‘ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಮೇಲೆತ್ತಲ್ಪಡುವನು’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಈ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

35 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ
ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ಕತ್ತಲೆಯು (ಪಾಪ) ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ತಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೆಳಕನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೇ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು
ಬೆಳಕಿನವರಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ತನ್ನನು್ನ ಜನರು
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
37 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಜನರು

ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 38

ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು
ನೆರವೇರಿದವು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
“ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾರು ನಂಬಿದರು?
ಪ್ರಭುವಿನ ಬಾಹುಬಲವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು?”

ಯೋಹಾನ 12:2 736 ಯೋಹಾನ 12:38
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ಯೆಶಾಯ 53:1
39 ಆದಕಾರಣವೇ ಜನರು ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಯೆಶಾಯನು ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:

40 “ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಾಣದಂತೆ
ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಿಂದ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡು ಗುಣಹೊಂದದಂತೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಕುರುಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ,
ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕಲಾ್ಲಗಿಸಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಶಾಯ 6:10
41 ಯೆಶಾಯನು ಆತನ (ಯೇಸುವಿನ) ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

42 ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಸಹ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಫರಿಸಾಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮನು್ನ ಫರಿಸಾಯರು
ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಭಯ ಅವರಿಗಿತು್ತ.
43 ಈ ಜನರು ದೇವರ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಜನರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನೆ್ನೕ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದು
44 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ

ಇಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನಲಿ್ಲ (ದೇವರು) ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 45 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 46

ನಾನೇ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಬಾರದೆಂದು ನಾನೇ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

47 “ನಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಬಂದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿಯೂ ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವವನು ನಾನಲ್ಲ.
48 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಿರುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಿಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವಂಥದು್ದ ನಾನು ಆಡಿದ
ಮಾತುಗಳೇ. ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ಅವೇ ಅವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುತ್ತವೆ. 49 ಏಕೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನಿ್ನಂದ
ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೇ ನಾನು ಏನು
ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
50 ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ
ನಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವನು

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಬಹು ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ.
ತಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ

ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನವರನು್ನ ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈಗಲಾದರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಅಪಾರ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಕಾಲ ಆತನಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.

2 ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ರಾತಿ್ರಯ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೈತಾನನು
ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನನು್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದನು.
(ಯೂದನು ಸಿಮೋನನ ಮಗ.) 3 ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ
ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂಬುದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಈಗ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದಾಗಿಯೂ
ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 4 ಅವರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೇಸು ಎದು್ದ
ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು; ಅಂಗವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಗೆ ನೀರು
ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ತಾನು
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಗವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅವರ ಪಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದನು.

6 ಯೇಸು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇತ್ರನು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದನು.

7 ಯೇಸು, “ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆನೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ! ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ
ತೊಳೆಯಕೂಡದು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ನಾನು ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಪಾಲು ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನೂ್ನ ತೊಳೆ!” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

10 ಯೇಸು, “ಸಾ್ನನಮಾಡಿಕೊಂಡವನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ
ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ
ಸಾಕು. ನೀವು ಸಹ ಶುದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ತನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ಯಾರೆಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದಕಾರಣ ಆತನು, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಶುದ್ಧನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಯೇಸು ಅವರ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು:
“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು ಅಥರ್ವಾಯಿತೇ? 13 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ, ‘ಗುರುವೇ, ಪ್ರಭುವೇ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ
ಕರೆಯುವುದು ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಗುರುವೂ ಹೌದು, ಪ್ರಭುವೂ
ಹೌದು. 14 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಾದಗಳನು್ನ ಸೇವಕನಂತೆ ತೊಳೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ
ಒಬ್ಬರ ಪಾದಗಳನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15 ಈ
ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕು. 16 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಸೇವಕನು ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 17 ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಿರಿ.

18 “ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಊಟ ಮಾಡುವವನೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನು.’ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದ ಮಾತು ನೆರವೇರಬೇಕು. 19 ಅದು ನೆರವೇರುವಾಗ ನಾನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಬೇಕೆಂದು, ಅದು ನೆರವೇರವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾರನಾ್ನದರೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನೆ್ನೕ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನ ದೊ್ರೕಹ
(ಮತಾ್ತಯ 26:20-25; ಮಾಕರ್ 14:17-21; ಲೂಕ 22:21-23)

21 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ತತ್ತರಗೊಂಡು, “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವನು” ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೆಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ನೋಡತೊಡಗಿದರು. ಆತನು ಯಾರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. 23 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಶಿಷ್ಯನೇ
ಅವನು. 24 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಈ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಯಾರನು್ನ ಕುರಿತು
ಯೇಸು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸನೆ್ನ ಮಾಡಿದನು.

25 ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಕೊಂಡು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಯೇಸು, “ನಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಅದನು್ನ
ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡೊಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಸಿಮೋನನ ಮಗನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 27 ಯೂದನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ
ಸೈತಾನನು ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ,
“ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮಾಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಯೇಸು ಯೂದನಿಗೆ ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. 29

ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯದ ಹಣದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಡಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.

30 ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ
ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆಗ ರಾತಿ್ರಯಾಗಿತು್ತ.

ತನ್ನ ಮರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಕಟನೆ
31 ಯೂದನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು, “ಈಗ

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ,
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದು.

ಯೋಹಾನ 12:39 737 ಯೋಹಾನ 13:31
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32 ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ
ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯಾಗುವುದು” ಎಂದನು.

33 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ.

34 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 35 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:31-35; ಮಾಕರ್ 14:27-31; ಲೂಕ 22:31-34)

36 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ಈಗ ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು
ಬರಲಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

37 ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು
ಏಕಾಗದು? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದೆ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಯೇಸು, “ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುವೆಯಾ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೂರುಸಾರಿ
ಹೇಳುವೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಆದರಣೆ ಮಾತುಗಳು

ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸವಿಡಿರಿ. ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶಾ್ವಸವಿಡಿರಿ.
2 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಕೋಣೆಗಳಿವೆ.

ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3

ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಇರಬೇಕು. 4 ನಾನು
ಹೋಗಲಿರುವ ಸ್ಥಳದ ದಾರಿಯು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ತೋಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ಎಲಿ್ಲಗೆಂಬುದೇ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ಆ
ದಾರಿಯನು್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾದೀತು?” ಎಂದನು.

6 ಯೇಸು, “ನಾನೇ ಮಾಗರ್ವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾನೇ ಏಕೈಕ ಮಾಗರ್. 7 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.
ನೀವು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸು. ನಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಸಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸು, “ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, ನಾನು ಇಷು್ಟ ಕಾಲದಿಂದ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿದವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ನೋಡಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ‘ತಂದೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು’ ಎಂದು ಏಕೆ ಕೇಳುವಿರಿ?
10 ನಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಎಂದು
ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುವಿರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
11 ನಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾದರೂ ನಂಬಿರಿ.

12 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುವನು.
ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಮಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಆಗ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಆಗುವುದು. 14 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ,
ನಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ
15 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಿರಿ. 16 ನಾನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಗ ಆತನು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ಆ ಸಹಾಯಕನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವನು. 17

ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಸಹಾಯಕನು. ಈ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ
ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ. ಆತನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ವಾಸಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

18 “ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗರನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡುವಿರಿ. ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20

ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ಆ ದಿನದಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ನಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದರೆ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ ನಾನೂ
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಯೂದನು (ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನಲ್ಲ), “ಪ್ರಭುವೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು: “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವೆವು. 24 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಉಪದೇಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ
ತಂದೆಯದು.

25 “ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು.
ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ಆ
ಸಹಾಯಕನು.

27 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು
ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು
ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 28 ‘ನಾನು
ಹೊರಟುಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ’
ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಮರಳಿಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. 29 ಇದು
ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಇದು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನೀವು ನಂಬುವಿರಿ.

30 “ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇನು್ನ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೈತಾನನು) ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ನಾನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಈ ಲೋಕವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ
ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

“ಬನಿ್ನ, ನಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ.”

ಯೇಸು ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಂತಿದಾ್ದನೆ

“ನಾನು ನಿಜವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳ. ನನ್ನ ತಂದೆ
ತೋಟಗಾರನು. 2 ಫಲಕೊಡದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕವಲನು್ನ ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುವನು. ಫಲಕೊಡುವ

ಕವಲು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
3 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ
ಶುದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ಆಗ ನಾನೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಯಾವ ಕವಲೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ಫಲಕೊಡಲಾರದು. ಅದು ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕೆ್ಕೕ
ಫಲಕೊಡಲಾರಿರಿ. ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು.
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5 “ನಾನೇ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳ; ನೀವೇ ಕವಲುಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಫಲಕೊಡುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನು. 6 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲದವನು ಹೊರಗೆ
ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕವಲಿನಂತಿರುವನು. ಆ ಕವಲು ಸತು್ತಹೋಗುವುದು.
ಸತ್ತ ಕವಲುಗಳನು್ನ ಜನರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆದು
ಸುಟು್ಟಹಾಕುವರು. 7 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8 ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕೊಟು್ಟ,
ನೀವೇ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದು.

9 “ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11

ನನಗಿರುವ ಆನಂದವನು್ನ ನೀವೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
12 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. 13

ಗೆಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ
ಪಿ್ರೕತಿ ಯಾರಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 14 ನಾನು ಹೇಳುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. 15 ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ಸೇವಕರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜಮಾನನ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳು ಸೇವಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

16 “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಫಲಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸ. ಈ ಫಲವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. 17 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
18 “ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಮೊದಲು

ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೆ್ವೕಷ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ
ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ.

20 “ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು. 21

ಜನರು ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವರು. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 22 ನಾನು ಬಂದು ಈ
ಲೋಕದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ
ಪಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಯಾವ ನೆವವೂ ಇಲ್ಲ.

23 “ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಹಿಂದೆಂದೂ
ಮಾಡಿಲ್ಲದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ
ಪಾಪದೋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ
ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು
ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 25 ‘ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಅವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಲೆಂದು ಹೀಗಾಯಿತು.

26 “ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆ
ಸಹಾಯಕನು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಮತು್ತ ನೀವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ.

“ಜನರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಾಗದಂತೆ
ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 2

ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಂದ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವರು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ

ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು ಎಂದು ಜನರು ಯೋಚಿಸುವ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ.
3 ಜನರು ತಂದೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. 4 ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು, ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರುವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಕಾಯರ್

“ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲೆ್ಲೕ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದನು. 5 ಈಗಲಾದರೋ,
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ, ‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?’ ಎಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 6 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿವೆ. 7

ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಹೋಗುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ
ಸಹಾಯಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಾನು
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಸಹಾಯಕನು ಬಂದು ಪಾಪ, ನೀತಿ, ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಈ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು. 9 ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಪಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಆ ಸಹಾಯಕನು
ನಿರೂಪಿಸುವನು. 10 ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ
ನೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವನು.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಆ ಸಹಾಯಕನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸಾಧರಪಡಿಸುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ
ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗಿದೆ.

12 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹು
ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. 13 ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ, ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವನು. ಸತ್ಯದ
ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವುದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ತಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಆತನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಆತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. 14 ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15 ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆಲಾ್ಲ
ನನ್ನದೇ. ಆದಕಾರಣ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನನಿ್ನಂದಲೇ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು.

ದುಃಖವು ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು
16 “ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡುವಿರಿ.”

17 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “‘ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ಪಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ನೋಡುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಶಿಷ್ಯರು, “‘ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ’
ಎಂದರೇನು? ಆತನ ಮಾತೇ ನಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

19 ಶಿಷ್ಯರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು, “‘ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಾದ
ಬಳಿಕ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದರ
ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಾ? 20

ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅಳುವಿರಿ, ದುಃಖಪಡುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಪಡುವುದು. ನೀವು ದುಃಖಪಡುವಿರಿ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಆನಂದವಾಗುವುದು.

21 “ಗಭಿರ್ಣಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪ್ರಸವಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ವೇದನೆಪಡುತಾ್ತಳೆ. ಮಗುವು ಜನಿಸಿದಾಗ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿತೆಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕೆ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡುತಾ್ತಳೆ. 22 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ
ನೀವು ದುಃಖದಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನೋಡಿದಾಗ ಹಷಿರ್ಸುವಿರಿ. ಆ ಹಷರ್ವನು್ನ ಯಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಂದೆಯು ಅದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗುವುದು.
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ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ
25 “ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ

ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಸಮಯವು ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ನಾನು
ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಸರಳವಾದ
ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವೆನು. 26 ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಹೌದು, ತಂದೆಯು ತಾನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರಿಂದ ಮತು್ತ
ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದೆನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. 28 ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅಥರ್ವಾಗದಂಥ ಕಠಿಣ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು ಬಳಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 30 ನಿನಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ತಿಳಿದಿವೆಯೆಂದು ನಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಅವನ ಪ್ರಶೆ್ನಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬಲೆ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ನಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

31 ಯೇಸು, “ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಾ? 32 ನನಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಚದರಿಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವನು. ಆ
ಸಮಯ ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಿರಿ.
ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿರುವೆನು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನೆಂದಿಗೂ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ.

33 “ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ. ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ! ನಾನು ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು: “ತಂದೆಯೇ,
ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.

ಆಗ ಮಗನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬಲ್ಲನು. 2 ನೀನು ಮಗನಿಗೆ
ಯಾಯಾರ್ರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗನು
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಮಗನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 3 ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನೀನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವ. 4

ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದೆನು. 5 ಈಗ,
ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. ಈ
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು.

6 “ನೀನು ಈ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ.
ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆನು. ಇವರು
ನಿನ್ನವರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನೀನೇ ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ. ಇವರು
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು. 7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಈಗ
ತಿಳಿದಿದೆ. 8 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ಇವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಇವರು ನಂಬಿದಾ್ದರೆ. 9

ಈಗ ನಾನು ಇವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಇವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ನಿನ್ನವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
10 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವುದೆಲಾ್ಲ ನನ್ನದೇ.
ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

11 “ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ನಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಇನೂ್ನ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ. ಪವಿತ್ರನಾದ ತಂದೆಯೇ, (ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ)
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಕಾಯು್ದ ಕಾಪಾಡು. ನೀನೂ
ನಾನೂ ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಲು ಆಗ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 12 ನಾನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಇವರನು್ನ ಕಾಯು್ದ ಕಾಪಾಡಿದೆನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಹೇಳಿಕೆಯು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ (ಯೂದನೆಂಬ) ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಇವರಲಿ್ಲ
ನಾಶವಾದನು.

13 “ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಆನಂದವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14

ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು
ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ
ಸೇರಿದವನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ.

15 “ನೀನು ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈತಾನನಿಂದ)
ತಪಿ್ಪಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 16

ನಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇರಿದವನಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ
ಇವರೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿಲ್ಲ. 17 “ನಿನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮೂಲಕ
ನೀನು ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು
ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. 18 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ
ನಾನೂ ಇವರನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು
ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನನ್ನನೆ್ನೕ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

20 “ನಾನು ಇವರಿಗಾಗಿಯೂ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 21 ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆಯೆಂದು ಈ ಲೋಕವು
ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಜನರು ಸಹ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಮತು್ತ ನಾನು ಒಂದಾಗಿರುವಂತೆ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 23 ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಇರುವೆನು ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರುವರು. ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ
ಜನರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಲೋಕವು ಆಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.

24 “ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಇವರು, ನಾನು
ಇರುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನೀನೇ ನನಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 25 ನೀತಿಯುಳ್ಳ
ತಂದೆಯೇ, ಈ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವೆ ಮತು್ತ ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂಬುದು ಈ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 26 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ತೋರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆಯೋ,
ಅದೇ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು ಮತು್ತ ನಾನು ಇವರಲಿ್ಲ
ಇರುವೆನು.”

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮತಾ್ತಯ 26:47-56; ಮಾಕರ್ 14:43-50; ಲೂಕ 22:47-53)

ಯೇಸು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಹೊರಟನು. ಅವರು ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋದರು. ಅದರ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್

ಮರಗಳ ತೋಟವಿತು್ತ. ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು.

2 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದ ಯೂದನಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಳವು
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗೆ್ಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಯೂದನು ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪೊಂದನೂ್ನ
ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರ ಕಾವಲುಗಾರರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವರು ದೀವಟಿಗೆ,
ಪಂಜು ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿ್ಜತರಾಗಿದ್ದರು.

4 ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆತನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಯಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

5 ಅವರು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
ಆತನು, “ನಾನೇ ಯೇಸು” ಎಂದನು. (ಯೇಸುವಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದ

ಯೂದನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದನು.) 6 ಆತನು, “ನಾನೇ
ಯೇಸು” ಎಂದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು.

7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ “ನೀವು ಯಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು, “ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನ 16:25 740 ಯೋಹಾನ 18:7
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8 ಆತನು, “ನಾನೇ ಯೇಸು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನಲಾ್ಲ. ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಇವರನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 “ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ನಾನು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಯೇಸು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಹೀಗೆ
ನಿಜವಾಯಿತು.

10 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗವಿತು್ತ. ಅವನು ಆ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಹೊಡೆದು, ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. (ಆ ಸೇವಕನ
ಹೆಸರು ಮಾಲ್ಕ.) 11 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕು! ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸಂಕಟದ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅನ್ನನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 26:57-58; ಮಾಕರ್ 14:53-54; ಲೂಕ 22:54)

12 ಬಳಿಕ ಆ ಸೈನಿಕರು, ಅವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಕಾವಲುಗಾರರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ, ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. 13 ಅನ್ನನು ಕಾಯಫನ ಮಾವ. ಆ ವಷರ್ ಕಾಯಫನು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು. 14 ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನು
ಸಾಯುವುದೇ ಮೇಲು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದವನು ಇವನೇ.

ಪೇತ್ರನ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮತಾ್ತಯ 26:69-70; ಮಾಕರ್ 14:66-68; ಲೂಕ 22:55-57)

15 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ
ಯಾಜಕನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ದಾ್ವರಪಾಲಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 17 ದಾ್ವರಪಾಲಕಿಯು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆಗ ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಕಾವಲುಗಾರರು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಅದರ

ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಪೇತ್ರನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮತಾ್ತಯ 26:59-66; ಮಾಕರ್ 14:55-64; ಲೂಕ 22:66-71)

19 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಆತನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, “ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಯಾವಾಗಲೂ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ನಾನು ಯಾವುದನೂ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 21 ಹೀಗಿರಲು, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವುದೇಕೆ?
ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಅವರು ಬಲ್ಲರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಕಾವಲುಗಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೊಡೆದು, “ನೀನು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಕೂಡದು” ಎಂದನು.

23 ಯೇಸು, “ನಾನು ತಪಾ್ಪಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದು್ದ
ತಪೆ್ಪಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದು್ದ
ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

24 ಆಗ ಅನ್ನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟಿ್ಟಸಿ,
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಪೇತ್ರನ ವಿಶಾ್ವಸದೊ್ರೕಹ
(ಮತಾ್ತಯ 26:71-75; ಮಾಕರ್ 14:69-72; ಲೂಕ 22:58-62)

25 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಬೆಂಕಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
“ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಪೇತ್ರನಿಂದ ಕಿವಿ

ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸೇವಕನು,
“ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ)
ಇದು್ದದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಂತಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಮತೆ್ತ, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ!”
ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.

ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು
(ಮತಾ್ತಯ 27:1-2, 11-31; ಮಾಕರ್ 15:1-20; ಲೂಕ 23:1-25)

28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಾಯಫನ ಮನೆಯಿಂದ
ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಭವನಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಗ
ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟಮಾಡ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪಿಲಾತನು ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ
ನೀವು ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಅಪರಾಧಗಳೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಆದಕಾರಣ,
ನಾವು ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

31 ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನೀವೇ
ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿನ್ನ
ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 32 (ತಾನು ಸಾಯುವ ರೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು
ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನಿಜವಾಯಿತು.)

33 ಬಳಿಕ ಪಿಲಾತನು, ಭವನದೊಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

34 ಯೇಸು, “ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಯೋ? ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬೇರೆ
ಜನರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೋ?” ಎಂದನು.

35 ಪಿಲಾತನು, “ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರು
ಮತು್ತ ಅವರ ಮಹಾಯಾಜಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

36 ಯೇಸು, “ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ನಾನು ಸಿಗದಂತೆ ನನ್ನ
ಸೇವಕರು ಹೋರಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಮತೊ್ತಂದು
ಸ್ಥಳದು್ದ” ಎಂದನು.

37 ಪಿಲಾತನು, “ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ರಾಜ!” ಎಂದನು.
ಯೇಸು, “ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ರಾಜನೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ.

ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟದೆನು.
ಆದಕಾರಣವೇ ನಾನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

38 ಪಿಲಾತನು, “ಸತ್ಯವೆಂದರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಮತೆ್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
“ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸಲು ನನಗೆ ಏನೂ
ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತಿ್ತೕರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

40 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನಲ್ಲ! ಬರಬ್ಬನಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. (ಬರಬ್ಬನು ಒಬ್ಬ
ದರೋಡೆಕೋರ.)

ಬಳಿಕ, ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 2 ಸೈನಿಕರು ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಗಳಿಂದ

ಒಂದು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮಾಡಿ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು.
ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಡುಕೆಂಪಾದ ಅಂಗಿಯನು್ನ
ತೊಡಿಸಿದರು. 3 ಸೈನಿಕರು ಪದೇಪದೇ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
“ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ!” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ
ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದರು.

4 ಪಿಲಾತನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೋಡಿ!
ನಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಯೇಸು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು ಮತು್ತ ಕೆಂಪು
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ,
“ಇಗೋ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಕಾವಲುಗಾರರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು, “ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು! ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

ಆದರೆ ಪಿಲಾತನು, “ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ನನಗೆ
ಆತನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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7 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ನಮಗೊಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ
ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

8 ಪಿಲಾತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು ಭಯಗೊಂಡು, 9 ಮತೆ್ತ
ಭವನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. 10

ಪಿಲಾತನು, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ
ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?” ಎಂದನು.

11 ಯೇಸು “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವೆಂದರೆ ದೇವರು
ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿಕಾರವೊಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಾಪದೋಷವಿರುವುದು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪಿಲಾತನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ತನ್ನನು್ನ ರಾಜನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಲಿ ಸೀಸರನ
ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
(ಯೇಸುವನು್ನ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು ಸೀಸರನ
ಮಿತ್ರನಲ್ಲವೆಂದೇ ಅದರ ಅಥರ್” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

13 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, “ಹಾಸುಗಲು್ಲ” ಎಂಬ ಕಟೆ್ಟಯ (ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಭಾಷೆ ಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಗಬ್ಬಥ. ) ಮೇಲಿದ್ದ ನಾ್ಯಯಪೀಠದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 14 ಅಂದು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಮತು್ತ
ಆಗಲೇ ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗಿತು್ತ. ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ನಿಮ್ಮ ರಾಜನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ; ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿರಿ!” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು.

ಪಿಲಾತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಮಹಾಯಾಜಕರು, “ನಮಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಜನೆಂದರೆ ಸೀಸರ್!”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

16 ಆಗ ಪಿಲಾತನು, ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು
(ಮತಾ್ತಯ 27:32-44; ಮಾಕರ್ 15:21-32; ಲೂಕ 23:26-39)

ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 17 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು, “ಕಪಾಲ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. (ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು
“ಗೊಲೊ್ಗಥಾ.”) 18 ಅವರು ಗೊಲೊ್ಗಥಾದಲಿ್ಲ ಯೇಸವನೂ್ನ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು. ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ, ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರು.

19 ಪಿಲಾತನು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಹಚಿ್ಚದನು. ಆ ಫಲಕದಲಿ್ಲ, “ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ರಾಜನು ” ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. 20 ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ಲಾ್ಯಟಿನ್ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ.
ಫಲಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಓದಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದ ಸ್ಥಳವು
ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

21 ಯೆಹೂದ್ಯ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಪಿಲಾತನಿಗೆ, “‘ಯೆಹೂದ್ಯರ
ರಾಜನು’ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಡ. ಆದರೆ, ‘ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆ”
ಎಂದರು.

22 ಪಿಲಾತನು, “ನಾನು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಸೈನಿಕರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಹೊಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದದಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು, “ನಾವು
ಇದನು್ನ ಹರಿದು ಪಾಲುಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ಚೀಟಿಹಾಕಿ ಇದು
ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.
“ಅವರು ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು;
ನನ್ನ ಅಂಗಿಗಾಗಿ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದರು”

ಕೀತರ್ನೆ 22:18
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

25 ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ, ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಕೊ್ಲೕಪನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತು್ತ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು
ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 26 ಯೇಸು ತನ್ನ

ತಾಯಿಯನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ್ಯನನೂ್ನ ನೋಡಿ
ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, “ಅಮಾ್ಮ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ” ಎಂದನು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
(ಮತಾ್ತಯ 27:45-56; ಮಾಕರ್ 15:33-41; ಲೂಕ 23:44-49)

28 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು, “ನನಗೆ
ದಾಹವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ
ಪಾತೆ್ರಯೊಂದಿತು್ತ. ಸೈನಿಕರು ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ
ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಅದನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30 ಯೇಸು ಹುಳಿರಸವನು್ನ ರುಚಿನೋಡಿ,
“ತೀರಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

31 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಮರುದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ
ಸಬ್ಬತ್ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಬೇಗನೆ ಸಾಯಿಸಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಪಿಲಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 32

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿದರು. 33

ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆತನು
ಆಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಈಟಿಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ಪಕೆ್ಕಗೆ ತಿವಿದನು. ಪಕೆ್ಕಯಿಂದ ರಕ್ತ ಮತು್ತ ನೀರು ಹೊರಗೆ
ಹರಿದುಬಂದವು. 35 (ಇದನು್ನ ಕಂಡವನೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ತಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.) 36 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ,
“ಆತನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ
ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. 37 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ, “ಜನರು ತಾವು ಈಟಿಯಿಂದ ಇರಿದವನನೆ್ನೕ ದಿಟಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುವರು” ಎಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಶವಸಂಸಾ್ಕರ
(ಮತಾ್ತಯ 27:57-61; ಮಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56)

38 ತರುವಾಯ, ಅರಿಮಥಾಯ ಊರಿನ ಯೋಸೇಫ ಎಂಬವನು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. (ಯೋಸೇಫನು ಯೇಸುವಿನ ಒಬ್ಬ ಅನುಯಾಯಿ
ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.) ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಿಲಾತನು ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು.

39 ನಿಕೊದೇಮನೂ ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು.
ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ, ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದ್ದವನೇ ನಿಕೊದೇಮನು. ಅವನು ಸುಮಾರು ಐವತು್ತ
ಕಿಲೋಗಾ್ರಮಿನಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವು ರಕ್ತ ಬೋಳ ಮತು್ತ ಅಗರುಗಳ
ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿತು್ತ. 40 ಈ ಇಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಹಾಕಿ ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ
ಸುತಿ್ತದರು. (ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಇದೇರೀತಿ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.) 41 ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಂದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ. ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ
ಸಮಾಧಿಯಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾರನೂ್ನ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 42 ಅದು ಸಮೀಪವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆರಂಭಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗುತಿ್ತದುದರಿಂದ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಆ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ಬರಿದಾದ ಸಮಾಧಿ
(ಮತಾ್ತಯ 28:1-10; ಮಾಕರ್ 16:1-8; ಲೂಕ 24:1-12)

ಭಾನುವಾರದ ಮುಂಜಾನೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು.
ಆಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ

ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ಮರಿಯಳು 2 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ಮತು್ತ (ಯೇಸು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ)

ಯೋಹಾನ 19:7 742 ಯೋಹಾನ 20:2
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ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದು, “ಅವರು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ
ಪ್ರಭುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ, ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಸಮಾಧಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. 4 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಓಡುತಾ್ತ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತಾ್ತ ಹೋಗಿ
ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಮೊದಲು ತಲುಪಿದನು. 5 ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಬಗಿ್ಗ ಒಳಗೆ
ನೋಡಿದನು.

6 ನಾರುಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಕಂಡನು. 7 ಅಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಗೆ ಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ
ಅವನು ಕಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಯು ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ಇತರ
ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 8 ಬಳಿಕ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಶಿಷ್ಯನು ಒಳಗೆ ಹೋದನು. ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಮೊದಲು
ತಲುಪಿದವನೇ ಆ ಶಿಷ್ಯನು. ಅವನು ಸಂಭವಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ನಂಬಿಕೊಂಡನು. 9 (ಯೇಸು ಸತು್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದು ಈ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಥರ್ವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.)

ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮಾಕರ್ 16:9-11)

10 ಬಳಿಕ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. 11 ಆದರೆ
ಮರಿಯಳು ಅಳುತಾ್ತ ಸಮಾಧಿಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆಕೆ ಅಳುತಾ್ತ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿದಾಗ, 12 ಬಿಳುಪಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು.
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಪಾದವಿದ್ದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

13 ದೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಅಮಾ್ಮ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಮರಿಯಳು, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಕೆಲವು ಜನರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 14 ಮರಿಯಳು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದಾಗ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ “ಅಮಾ್ಮ ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು
ಯಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಇವನು ತೋಟವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವನಿರಬಹುದೆಂದು
ಮರಿಯಳು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ಅಯಾ್ಯ, ನೀನು
ಯೇಸುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆಯಾ? ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವೆ,
ನನಗೆ ಹೇಳು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ಮರಿಯಳೇ” ಎಂದನು.
ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ

“ರಬೂ್ಬನಿ” ಎಂದಳು. (ರಬೂ್ಬನಿ ಎಂದರೆ “ಗುರು”)
17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ನಾನು ತಂದೆಯ

ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ್ಯರ) ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತನ ಬಳಿಗೆ
ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು” ಎಂದನು.

18 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಾನು
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಕಂಡೆನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಮತು್ತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
(ಮತಾ್ತಯ 28:16-20; ಮಾಕರ್ 16:14-18; ಲೂಕ 24:36-49)

19 ಅಂದು ಭಾನುವಾರ, ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿಷ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಒಳಗೇ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಶಾಂತಿಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಕಂಡು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

21 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಮತೆ್ತ, “ಶಾಂತಿಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!
ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಈಗ ನಾನೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಯೇಸು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ, “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. 23 ನೀವು ಯಾರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ,
ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಯಾರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ತೋಮನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ
24 ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ತೋಮನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.
25 ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ತೋಮನಿಗೆ, “ನಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನೋಡಿದೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ತೋಮನು, “ಆತನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮೊಳೆಯ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ನಾನು
ನೋಡುವವರೆಗೆ, ಮೊಳೆಗಳನು್ನ ಜಡಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಬೆರಳನಿ್ನಡುವವರೆಗೆ ಮತು್ತ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಇಟು್ಟನೋಡುವವರೆಗೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

26 ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯರು ಮನೆಯೊಂದರಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದ್ದರು. ತೋಮನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತು್ತ. ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಶಾಂತಿಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಡು. ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕು. ಸಂಶಯಪಡದೆ ನಂಬುವವನಾಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ತೋಮನು ಯೇಸುವಿಗೆ, “ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಯೇಸು ತೋಮನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಂಬಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ನಂಬುವವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದ ಉದೆ್ದೕಶ
30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ

ಕಣು್ಮಂದೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದೂ ದೇವರ ಮಗನೆಂದೂ
ನೀವು ನಂಬುವಂತೆಯೂ ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಬರೆದದೆ.

ಏಳು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಶರ್ನ

ತರುವಾಯ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಬೇರಿಯ
(ಗಲಿಲಾಯ) ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯಿತು: 2 ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರ, ದಿದುಮನೆಂಬ
ತೋಮ, ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕಾನಾ ಊರಿನವನಾದ
ನತಾನಿಯೇಲ, ಜೆಬೆದಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು. 3 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಮೀನು
ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು.

ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು, “ನಾವೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರೆಲಾ್ಲ ಹೊರಟು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತದರು. ಅವರು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಬಲೆ ಬೀಸಿದರೂ ಒಂದು ಮೀನೂ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

4 ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಾದಾಗ, ಯೇಸು ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನೇ ಯೇಸು ಎಂಬುದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, “ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ
ಮೀನು ಸಿಕಿ್ಕತೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಶಿಷ್ಯರು, “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
6 ಯೇಸು, “ನಿಮ್ಮ ದೋಣಿಯ ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆ

ಬೀಸಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಮೀನುಗಳು
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಲೆಯನು್ನ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ
ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

7 ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಪ್ರಭುವೇ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದನು. (ಪೇತ್ರನು
ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದನು.) 8

ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು
ಬಲೆತುಂಬ ಮೀನುಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರು ದಡದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲೆ್ಲೕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ
ಮುನೂ್ನರು ಅಡಿಗಳಷು್ಟ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರು. 9 ಶಿಷ್ಯರು
ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ, ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ
ಕಂಡರು. ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಕೆಲವು
ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. 10 ಬಳಿಕ ಯೇಸು, “ನೀವು ಹಿಡಿದ
ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಲೆಯನು್ನ
ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಬಲೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ 153 ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಹಳ
ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 12 ಯೇಸು
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ಅವರಿಗೆ, “ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರಾದರೂ, “ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಪ್ರಭುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 13 ಯೇಸುವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

14 ಯೇಸು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸಲ.

ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ
15 ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯೇಸು ಸೀಮೋನ್

ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ
ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನು, “ಹೌದು ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು” ಎಂದನು.
16 ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಯೋಹಾನನ

ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆಯೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನು, “ಹೌದು, ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯಿ” ಎಂದನು.
17 ಯೇಸು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ, “ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ

ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆಯೋ?” ಎಂದು ಮೂರು
ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಪೇತ್ರನು,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು. 18 ನಾನು
ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದಗ,
ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಡೆಗೆಲಾ್ಲ ಹೋದೆ. ಆದರೆ

ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚುವೆ ಮತು್ತ
ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 (ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪೇತ್ರನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಯುತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.) ಬಳಿಕ ಯೇಸು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಶಿಷ್ಯನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
(ರಾತಿ್ರಭೋಜನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿ,
“ಪ್ರಭುವೇ, ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವವನು ಯಾರು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದ ಶಿಷ್ಯನೇ ಇವನು.) 21 ಪೇತ್ರನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಈ
ಶಿಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇವನ
ವಿಷಯವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸು, “ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಜೀವದಿಂದ
ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು? ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು!” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರ (ಶಿಷ್ಯರ) ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಈ ಶಿಷ್ಯನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. “ನಾನು ಬರುವ ತನಕ
ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ
ನಿನಗೇನು?” ಎಂದಷೆ್ಟೕ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನು.

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ಬರೆದಿರುವವನು ಮತು್ತ ಇವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಿಷ್ಯನು ಅವನೇ. ಅವನು
ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

25 ಯೇಸು ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ, ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ
ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಿಡಿಸಲಾರದೆಂದು ನಾನು
ನೆನಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು

ಲೂಕನು ಬರೆದ ಎರಡನೆ ಪುಸ್ತಕ

ಪಿ್ರಯ ಥೆಯೊಫಿಲನೇ,
ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನೀಡಿದ

ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ
ಮೊದಲನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದೆನು. 2 ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ಇಡೀ
ಜೀವಮಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಯೇಸು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು, ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು; ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 3 ಇದು ಆತನ
ಮರಣಾನಂತರ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ. ತಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಆತನು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ
ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ
ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ನಂತರದ
ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆತನನು್ನ ಅನೇಕ
ಸಲ ನೋಡಿದರು. ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತು
ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. 4 ಒಮೆ್ಮ, ಯೇಸು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. “ತಂದೆಯು
ನಿಮಗೊಂದು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅದರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 5 ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಆತನು ಹೇಳಿದನು.

ಪರಲೋಕಾರೋಹಣ
6 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದಾ್ದಗ, ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ,

“ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ಈ ಕಾಲದಲೊ್ಲೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ದಿನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಲಗಳನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು ತಂದೆಯೊಬ್ಬನಿಗಷೆ್ಟೕ. ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಲಹೊಂದಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಇಡೀ ಜುದೇಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ”
ಎಂದನು.

9 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಅಪೊಸ್ತಲರು ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಮೋಡವು ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಕಾಣಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಆಕಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡುತಾ್ತ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ, ಬಿಳುಪಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು (ದೇವದೂತರು) ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ
ಅವರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 11 “ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ಏಕೆ
ಆಕಾಶವನೆ್ನೕ ನೋಡುತಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಏರಿ ಹೋದನೋ ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಅಪೊಸ್ತಲನೊಬ್ಬನ ಆಯೆ್ಕ
12 ಬಳಿಕ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. (ಈ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸುಮಾರು ಅಧರ್ ಮೈಲಿ ಅಂತರವಿದೆ.) 13

ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದರು. ಅದು ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಯಾರಾರೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನ, ಯಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರಯ,
ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ, ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ, ಮತಾ್ತಯ, ಯಾಕೋಬ
(ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗ), ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಸಿಮೋನ ಮತು್ತ
ಯೂದ (ಯಾಕೋಬನ ಮಗ).

14 ಅಪೊಸ್ತಲರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ
ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಆತನ ಸಹೋದರರೂ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂಗಡವಿದ್ದರು.

15 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
(ಅಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.) ಪೇತ್ರನು
ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: 16 “ಸಹೋದರರೇ,
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ದಾವೀದನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ನೆರವೇರಬೇಕಿತು್ತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ದಾವೀದನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಯೂದನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸುವನು್ನ
ಬಂಧಿಸುವವರಿಗೆ ಯೂದನು ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕನಾಗುತಾ್ತನೆಂದು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.”

18 (ಈ ಕಾಯರ್ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೂದನಿಗೆ ಹಣ
ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಅವನಿಗಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೂದನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಬಿದಾ್ದಗ
ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಅವನ ಕರುಳೆಲಾ್ಲ ಹೊರಗೆ
ಬಂದವು. 19 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದಕಾರಣವೇ ಅವರು ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅಕೆಲ್ದಮಾ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಕೆಲ್ದಮಾ ಅಂದರೆ “ರಕ್ತದ
ಹೊಲ” ಎಂದಥರ್.)

20 ‘ಅವನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ!
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದಂತಾಗಲಿ!’

ಕೀತರ್ನೆ. 69:25
ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯೂದನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ‘ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅವನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ’

ಕೀತರ್ನೆ. 109:8
ಎಂದು ಸಹ ಬರೆದಿದೆ.

21 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಯೇಸುವಿನ
ಪುನರುತಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಕೊಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿನದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸುವು
ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದವರೆಗೂ ಅವನು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದ್ದವನಾಗಿರಬೇಕು.”

23 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಒಬ್ಬನು ಬಾಸರ್ಬನೆಂಬ ಯೋಸೇಫ. ಇವನನು್ನ ಯೂಸ್ತನೆಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮತಿ್ತೕಯ. 24 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೀಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ನೀನು
ಯಾರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು.
ಯೂದನು ಈ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ವಿಮುಖನಾಗಿ ತಾನು ಸೇರಬೇಕಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಪ್ರಭುವೇ, ಅವನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ
ಯಾರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು!” 26

ಬಳಿಕ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಚೀಟಿಹಾಕಿದರು. ಚೀಟಿ ಮತಿ್ತೕಯನಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನೂ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದನು.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಆಗಮನ

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಂದು
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. 2 ಆಗ, ಆಕಾಶದಿಂದ
ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬಂದಿತು. ಬಿರುಗಾಳಿ

ಬೀಸುತಿ್ತದೆಯೋ ಎಂಬಂತಿತು್ತ ಆ ಶಬ್ದ. ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮನೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 3 ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಗಳಂತಿದ್ದ ಏನನೊ್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಜಾ್ವಲೆಗಳು ವಿಂಗಡವಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದವು. 4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾದರು ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದರು. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು.
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5 ಬಹು ಧಾಮಿರ್ಕರಾದ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಜನರಿದ್ದರು. 6 ಈ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಜನರ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿತು. ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಸ್ವಂತ
ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು.

7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು, “ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಜನರು
(ಅಪೊಸ್ತಲರು) ಗಲಿಲಾಯದವರು! 8 ಆದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ನಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳವರು. 9 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಥ್ಯರ್ರು, ಮೇದ್ಯರು,
ಏಲಾಮಿನವರು, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮದವರು, ಯೂದಾಯದವರು,
ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯಯದವರು, ಪೊಂತದವರು, ಏಷಾ್ಯದವರು, 10

ಫಿ್ರಜಿಯದವರು, ಪಾಂಫಿಲಿಯದವರು, ಈಜಿಪ್್ಟನವರು ಮತು್ತ
ಸಿರೇನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬಿಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರು,
ರೋಮ್ನವರು, 11 ಕೆ್ರೕಟ್ನವರು ಮತು್ತ ಅರೇಬಿಯವರು
ಇದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಹುಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು.
ಉಳಿದವರು ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದವರು. ನಾವು ಬೇರೆಬೇರೆ
ದೇಶಗಳವರು. ಆದರೆ ಈ ಜನರು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆ! ಅವರು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಮಹಾಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಥರ್ವಾಗುತಿ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾದರು.
ಅವರು, “ಏನು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 13 ಕೆಲವರು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುತಾ್ತ,
“ಇವರು ಅತಿಯಾಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು.

ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
14 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಉಳಿದ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ

ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಕೇಳುವಂತೆ ಅವನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಜನರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನೀವು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಈ ಜನರು
ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದವರಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಯಷೆ್ಟ!
16 ಆದರೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೋವೇಲನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ:

17 ‘ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ

ಸುರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಯುವಜನರು ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಾಣುವರು.
ನಿಮ್ಮ ವಯೋವೃದ್ಧರು ವಿಶೇಷ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಕಾಣುವರು.

18 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನನ್ನ ದಾಸದಾಸಿಯರ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.

ಆಗ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು.
19 ನಾನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ ಮತು್ತ ಕಪೊ್ಪಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲರುವವು.

20 ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗುವನು,

ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಹಾದಿನವು ಬರುವುದು;
21 ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ

ಆಗುವುದು.’
ಯೋವೇಲ 2:28-32

22 “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ: ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ದೇವರು ತಾನು ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಾಯಿತು. ನೀವು ಕೆಟ್ಟಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು
ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ. ದೇವರು ಬಹು
ಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 24 ಯೇಸು
ಮರಣವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ

ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಮರಣವು ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
‘ಪ್ರಭುವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನಾನು

ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಆನಂದದಿಂದ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ನನ್ನ ದೇಹವು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು;
27 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ

ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು ನೀನು

ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮಹಾ ಆನಂದವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.’
ಕೀತರ್ನೆ. 16:8-11

29 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು. ಅವನು
ಸತು್ತಹೋದನು ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು. ಅವನ
ಸಮಾಧಿಯು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೆ. 30

ದಾವೀದನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ‘ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು’ ಎಂದು ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 31

ಅದು ನೆರವೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆದಕಾರಣ ದಾವೀದನು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ,
‘ಆತನನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ದೇಹವು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ’

ಎಂದಿದಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ದಾವೀದನನ್ನಲ್ಲ!
ಇದಕೆ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಆತನನು್ನ ಕಂಡೆವು!
33 ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈಗ ಯೇಸು
ದೇವರೊಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಈಗ ತಂದೆಯು
(ದೇವರು) ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಈಗ ಆ ಆತ್ಮನನು್ನ ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತರುವುದು ಮತು್ತ ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ. 34

ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವನು ದಾವೀದನಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ.
ದಾವೀದನೇ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಾ್ತ,
‘ಪ್ರಭುವು (ದೇವರು) ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠವಾಗಿ ಮಾಡುವ

ತನಕ
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು’ ಎಂದಿದಾ್ದನೆ.

ಕೀತರ್ನೆ. 110:1
36 “ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಭುವನಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ
ಆತನು!”

37 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಲಗು
ನೆಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಅವರು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ ಉಳಿದ
ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ, “ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು.

38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 39 ಈ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಹು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ,
“ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
41 ಪೇತ್ರನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸುಮಾರು ಮೂರುಸಾವಿರ ಜನರು
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
42 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ

ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹೋದರರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ
ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.
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43 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಶಕಿ್ತಯುತ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಎಲಾ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮ
ಜಮೀನನು್ನ ಮತು್ತ ತಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾರಿ, ಬಂದ
ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46

ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ
ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಆನಂದದಿಂದ
ತುಂಬಿದ್ದವು. 47 ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರಭುವು ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ
ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಪೇತ್ರನಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟ

ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಆಗ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ
ಸಮಯವಾಗಿತು್ತ. ಈ ವೇಳೆಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರತಿದಿನ

ಪಾ್ರಥರ್ನಾಕೂಟ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಅವರು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅಲೊ್ಲಬ್ಬ ಹುಟು್ಟಕುಂಟನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ನಡೆಯಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ಅವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು,
ದೇವಾಲಯದ ಹೊರ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಒಂದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೆಸರು “ಸುಂದರ ದಾ್ವರ.” ಅವನು
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಜನರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಅಂದು
ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರನು್ನ
ಕಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿದನು.

4 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ಆ ಕುಂಟನಿಗೆ, “ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು!”
ಎಂದರು. 5 ಅವನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಣಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರನು, “ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲೆ್ಲನು. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಎದು್ದನಡೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ,

7 ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಕಾಲುಗಳು ಮತು್ತ ಪಾದಗಳು ಬಲಗೊಂಡವು. 8 ಅವನು ಜಿಗಿದು,
ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಡೆಯತೊಡಗಿದನು.
ಅವನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು
ನಡೆಯುತಾ್ತ ಜಿಗಿಯುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಸುಂದರ ದಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಕುಂಟನೇ
ಇವನೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಡೆಯುತಾ್ತ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು ಬೆರಗಾದರು.

ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ವಿವರಣೆ
11 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾದದ್ದರಿಂದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಂಟಪದ
ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರ ಬಳಿ ಅವರು ಓಡಿಬಂದರು.

12 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ,
ಇದನು್ನ ಕಂಡು ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿರಿ? ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯೆಂದು ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿರಾ? ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಈ ಕಾಯರ್ವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಾ? 13 ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ ನಾವಲ್ಲ! ದೇವರು! ಆತನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು. ಆತನೇ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರ ದೇವರು. ಆತನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು
ಪಿಲಾತನು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಪಿಲಾತನಿಗೆ, ನಮಗೆ
ಯೇಸು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 14 ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ.
ಆತನ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಲೆಗಾರನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪಿಲಾತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 15 ಹೀಗೆ ನೀವು ಜೀವದಾಯಕನನೆ್ನೕ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿರಿ! ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಇದಕೆ್ಕ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಇದನು್ನ
ನಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.

16 “ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವ ಇವನ ಪರಿಚಯ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ಇದೆ. ಇವನು ಗುಣವಾದದ್ದಕೆ್ಕ ಇವನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ
ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಗುಣಪಡಿಸಿತು.

17 “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದಿರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸಹ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18 ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರು
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಯುವನೆಂದು
ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಹೀಗೆ
ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 20 ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಕಿ್ರಸ್ತನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.

21 “ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುವ ತನಕ ಯೇಸು
ಪರಲೋಕದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ದೇವರು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ
ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಈ
ಕಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದನು. 22 ಮೋಶೆಯು ಇಂತೆಂದಿದಾ್ದನೆ: ‘ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಬರುವನು. ಆತನು
ನನ್ನಂತೆ ಇರುವನು. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ನೀವು
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. 23 ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗದವನು
ದೇವಜನರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಮರಣ ಹೊಂದುವನು.’

24 “ಸಮುವೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ನಂತರದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಲದ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡಿದರು. 25 ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ದೇವರು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಸೇವಕನನು್ನ (ಯೇಸುವನು್ನ) ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ದೂರಮಾಡಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಾ್ತನೆ.”

ನಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ

ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ,
ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಯಾಜಕರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸದು್ದಕಾಯರಿದ್ದರು

ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯ ಕಾಯುವ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಇದ್ದನು.
2 ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರು. ಯೇಸುವಿನ
ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುತಾ್ತರೆ ಎಂದು
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹಾಕಿದರು. ಆಗಲೇ ಕತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರನು್ನ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಆ ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ
ಐದು ಸಾವಿರಕೆ್ಕ ಏರಿತು್ತ.

5 ಮರುದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯನಾಯಕರು ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸಭೆಸೇರಿದರು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನನು (ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ), ಕಾಯಫ,
ಯೋಹಾನ ಮತು್ತ ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡರ್ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಅವರು ಪೇತ್ರ
ಯೋಹಾನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಅವರನು್ನ “ನೀವು ಈ ಕುಂಟನನು್ನ ಹೇಗೆ
ಗುಣಪಡಿಸಿದಿರಿ? ನೀವು ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿರಿ?
ಇದನು್ನ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ
ಕೇಳಿದರು.

8 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ಜನನಾಯಕರೇ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯನಾಯಕರೇ, 9 ಈ ಕುಂಟನಿಗಾದ
ಒಳೆ್ಳಯದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10 ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ! ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದನು,
ಆದರೆ ಈಗ ಇವನು ಗುಣಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ!

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 2:43 747 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 4:10
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11 ‘ಕಟು್ಟವವರಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ (ಯೇಸು)
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು.’

ಕೀತರ್ನೆ. 118:22
12 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ
ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವ
ತರಬೇತಿಯಾಗಲಿ ವಿದೆ್ಯಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೆದರದೆ
ಮಾತಾಡುವುದನು್ನ ಸಹ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರು ಯೋಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಆ
ಬಳಿಕ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 14 ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಂಟನನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ಗುಣವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಕಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರ
ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರೇನೂ ಹೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ, 16 “ಇವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಇವರು ದೊಡ್ಡ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಈ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ವು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. 17

ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳದಂತೆ
ನಾವು ಅವರನು್ನ ಬೆದರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಹೇಳಬಾರದೆಂದೂ, ಏನೂ ಬೋಧಿಸಬಾರದೆಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನ ಅವರಿಗೆ, “ನಾವು
ನಿಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೇ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೇ? ಇದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾದದು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. 20 ನಾವಂತೂ
ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆವು. ನಾವು ಕಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

21 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಯಾವ
ಮಾಗರ್ವೂ ತೋಚಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಈ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ದಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.) ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಮತೆ್ತ ಎಚ್ಚರಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು
23 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ

ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಮಗೆ
ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು: ಅವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ.
“ಒಡೆಯನೇ, ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ನೀನೇ. 25

ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು:
‘ಜನಾಂಗಗಳು ಕೂಗಾಡುವುದೇಕೆ?
ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಯೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ!
26 ‘ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರು ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಪ್ರಭುವಿಗೂ ಆತನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ.’
ಕೀತರ್ನೆ. 2:1-2

27 ಹೆರೋದರಾಜನು, ಪೊಂತಿಯಸ್ ಪಿಲಾತನು, ಜನಾಂಗಗಳು
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನೆರವೇರಿದವು. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಆತನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ. 28 ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದ
ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಇದು ನೆರವೇರಿತು. 29

ಪ್ರಭುವೇ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳು. ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ! ಪ್ರಭುವೇ ನಾವು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲು ನೀನೇ ಸಹಾಯ

ಮಾಡು. 30 ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸು; ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡು” ಎಂದು ಅವರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

31 ಹೀಗೆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಅವರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾದರು ಮತು್ತ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯ ಜೀವನ
32 ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಹೃದಯವೂ ಪಾ್ರಣವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ.

ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾವನಾಗಲಿ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ
ತನ್ನದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಬಹುಬಲವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 34 ಅವರೆಲ್ಲರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾರಿ, 35 ಬಂದ
ಹಣವನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನು್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಹಂಚಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

36 ಆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫ ಎಂಬವನೂ ಇದ್ದನು.
ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವನನು್ನ ಬಾನರ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
(ಬಾನರ್ಬ ಅಂದರೆ “ಧೈಯರ್ದಾಯಕ.”) ಸೈಪ್ರಸ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಇವನು ಲೇವಿಯನಾಗಿದ್ದನು. 37 ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಒಂದು
ಹೊಲವಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರ
ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು.

ಅನನೀಯ ಮತು್ತ ಸಫೈರ

ಅನನೀಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಸಫೈರ. ಅನನೀಯ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನು್ನ
ಮಾರಿದನು. 2 ಆದರೆ, ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಭಾಗವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಇಟ್ಟನು.
ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆಕೆಯೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದಳು.

3 ಪೇತ್ರನು, “ಅನನೀಯನೇ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಆಳಲು ನೀನು
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ,
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಜಮೀನನು್ನ ಮಾರಿದೆ, ಆದರೆ ಬಂದ ಹಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಟು್ಟಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? 4 ನೀನು ಜಮೀನನು್ನ
ಮಾರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ನೀನು ಮಾರಿದ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದ ಹಣ ನಿನ್ನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಲು ನೀನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆ? ನೀನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ
ದೇವರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಅನನೀಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಕೆಲವು ಯೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ
ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಭಯಭಾ್ರಂತರಾದರು.

7 ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಾದ ನಂತರ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಫೈರ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಸಫೈರಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಬಂತೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣವೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಸಫೈರಳು, “ಹೌದು, ಅಷೆ್ಟೕ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
9 ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಪ್ರಭುವಿನ

ಆತ್ಮನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಹೂಳಿಟ್ಟ ಜನರು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ! ಅವರು ನಿನ್ನನೂ್ನ
ಅದೇರೀತಿ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10

ತಕ್ಷಣವೇ ಸಫೈರಳು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ
ಸತು್ತಹೋದಳು. ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. 11 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದರು.

ದೇವರ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳು
12 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅನೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಉದೆ್ದೕಶ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 4:11 748 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 5:12
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ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 13 ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ತಮಗೂ
ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೆಂದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಮತು್ತ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು.
15 ಹೀಗಿರಲು, ಪೇತ್ರನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯವರನು್ನ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಡೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಪೇತ್ರನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಕಾಯಿಲೆಯವರು
ಗುಣಮುಖರಾಗುತಾ್ತರೆಂದು ಜನರು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 16

ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳಿಂದೆಲಾ್ಲ ಜನರು
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಯವರನೂ್ನ
ದೆವ್ವಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣವಾಯಿತು.

ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನ
17 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ

(ಸದು್ದಕಾಯರು) ಬಹು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು. 18 ಅವರು
ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. 19

ಆದರೆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಸೆರೆಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ದೇವದೂತನು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, 20 “ಹೋಗಿ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಈ ಹೊಸ
ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು. 21

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಉಪದೇಶ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಕೆಲವರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ದೇವಾಲಯದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರಿಗೆ, 23 “ಸೆರೆಮನೆ
ಮುಚಿ್ಚತು್ತ ಮತು್ತ ಬೀಗವನು್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ. ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲ
ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದಾಗ
ಸೆರೆಮನೆಯು ಬರಿದಾಗಿತು್ತ!” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 24

ದೇವಾಲಯದ ಕಾವಲುಗಾರರ ನಾಯಕನು ಮತು್ತ
ಮಹಾಯಾಜಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ
ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.

25 ಬಳಿಕ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಕೇಳಿ! ನೀವು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದ ಜನರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಆಗ ದಳಪತಿ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಹೋಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ
ಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಜನರು
ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ಅವರು
ಹೆದರಿದರು.

27 ಸೈನಿಕರು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು
ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ, 28 “ಈ ಮನುಷ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ) ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಬೋಧಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನೀವು
ಮಾಡಿರುವುದೇನು? ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ (ಯೇಸುವಿನ)
ಸಾವಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ್ನೕ ಜವಾಬಾ್ದರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನೀವು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದರು.

29 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರು, “ನಾವು
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಾದದು್ದ ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು ನಿಮಗಲ್ಲ! 30

ನೀವು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಂದಿರಿ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ನೇತುಹಾಕಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರೇ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! 31

ದೇವರಿಂದ ಆತನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟತನೇ ಯೇಸು. ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಪಕ್ಷಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು
ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿಯೂ
ರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 32 ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ನಾವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು.

33 ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹು
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 34 ಆಗ
ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಅವನ

ಹೆಸರು ಗಮಲಿಯೇಲ. ಅವನು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಜನರೆಲಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ
ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 35 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ,
ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ! 36

ಒಮೆ್ಮ, ತೈದ ಎಂಬುವನು ಬಂದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆಯೋ?
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಮಹಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಸುಮಾರು
ನಾನೂರು ಮಂದಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲ ಚದರಿ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 37 ಬಳಿಕ,
ಯೂದ ಎಂಬುವನು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬಂದನು. ಅದು
ಜನಗಣತಿಯ ಕಾಲವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಸಹ ಅನುಯಾಯಿಗಳ
ಒಂದು ಗುಂಪನೆ್ನೕ ಕಟಿ್ಟದ. ಅವನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನ
ಅನುಯಾಯಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಚದರಿ ಓಡಿಹೋದರು. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ.
ಅವರನು್ನ ಅವರಷ್ಟಕೆ್ಕೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಅವರ ಯೋಜನೆಯು
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉರುಳಿಹೋಗುವುದು. 39

ಆದರೆ ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ
ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವರಿಗೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೋರಾಡಿದಂತಾದೀತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಲಹೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
40 ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ, ಹೊಡೆಸಿ, ಯೇಸುವಿನ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. 41

ಅಪೊಸ್ತಲರು ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅಪಮಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅಹರ್ತೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 42 ಅವರು
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ
ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಆಯೆ್ಕ

ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕ್ ಮಾತಾಡುವ ಶಿಷ್ಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ

ಕೊಡುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲು
ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಆಪಾದಿಸಿದರು.

2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇಡೀ
ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯದ ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದು
ನಿಂತುಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ! ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ
ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೇವರ
ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. 3

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜನರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವರು
ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿರಬೇಕು; ಜ್ಞಾನಪೂಣರ್ರಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ದೇವರ ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶಕೂ್ಕ ಕೊಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು: ಸೆ್ತಫನ
(ಮಹಾನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ),
ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಪೊ್ರಖೋರ, ನಿಕನೋರ, ತಿಮೋನ, ಪಮೇರ್ನ ಮತು್ತ
ನಿಕೊಲಾಯ (ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಇವನು
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು.) 6 ಬಳಿಕ ಅವರು ಈ ಏಳು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು.

7 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪತೊಡಗಿತು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಶಿಷ್ಯಸಮುದಾಯವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ದೊಡ್ಡದಾಗ
ತೊಡಗಿತು. ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯಯಾಜಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯರಾದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದರು
8 ಸೆ್ತಫನನು (ಏಳು ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು) ದೇವರ

ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಬಲದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ವಾದಿಸಿದರು. ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು.
ಅದಕೆ್ಕ “ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರ ಸಭಾಮಂದಿರ” ಎಂದು
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ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸಿರೇನ್ ಮತು್ತ ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡಿ್ರಯದಿಂದ ಬಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಭಾಮಂದಿರವಿತು್ತ.)
ಸಿಲಿಸಿಯ ಮತು್ತ ಏಷಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ವಾದಮಾಡಿದರು. 10 ಆದರೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾತಾಡಲು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು. ಸೆ್ತಫನನ ಮಾತುಗಳು
ಬಹು ಶಕಿ್ತಯುತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ,

11 “ಸೆ್ತಫನನು ಮೋಶೆಗೂ ದೇವರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ; ಅವನು್ನ ನಾವೇ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು
ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕೊಟ್ಟರು. 12 ಹೀಗೆ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಜನರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯನಾಯಕರನೂ್ನ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಹು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂದು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರ ಸಭೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

13 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ
(ದೇವಾಲಯದ) ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
14 ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೋಶೆಯ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ಇವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾವು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದರು. 15 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೆ್ತಫನನ ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಅವನ ಮುಖವು
ದೇವದೂತನ ಮುಖದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.

ಸೆ್ತಫನನ ಪ್ರಸಂಗ

ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿಜವೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 2 ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಅವನು
ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯತಂದೆಗಳೇ, ಸಹೋದರರೇ,

ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭಾವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ಕಾಣಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ ಮೊದಲು
ಮೆಸಪೊಟೇಮಿಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. 3 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಖಾಲೆ್ದಯ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಂದೆ
ಸತ್ತಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಈಗ ನೀವು ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿ
ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. (ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ
ಇಲ್ಲದಿದಾ್ದಗ ಇದಾಯಿತು.)

6 “ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ಬೇರೊಂದು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. ಅವರು ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರು ಅವರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವರು. 7 ಆದರೆ
ಅವರನು್ನ ಗಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು
ದಂಡಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ‘ಆ
ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 “ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತೇ ಸುನ್ನತಿ. ಹೀಗಿರಲು
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದಾಗ, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಇಸಾಕ.
ಇಸಾಕನು ಸಹ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿದನು. ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿದನು. ಈ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಪಿತೃಗಳಾದರು.

9 “ಈ ಪಿತೃಗಳು ಯೋಸೇಫನ (ಅವರು ತಮ್ಮ) ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ
ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಮಾರಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನು. 10 ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದವು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಎಲಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಆಗ ಫರೋಹನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಫರೋಹನು
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಗೌರವಿಸಿದನು. ಫರೋಹನು
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನಾ್ನಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ

ಮಾಡಿದನು. 11 ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕಾನಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಹಳ
ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.

12 “ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಯಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. (ಇದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣ.) 13

ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಹೋದರು. ಈ ಸಲ, ತಾನು
ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆ್ಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 14

ಬಳಿಕ, ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ (ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ) ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಆಹಾ್ವನಿಸಲು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ಯಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ತಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 16 ಬಳಿಕ ಅವರ
ದೇಹಗಳನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲಯ
ಸಮಾಧಿಯೊಂದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹೂಳಲಾಯಿತು. (ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಹಾಮೋರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ ಈ
ಸಮಾಧಿಯನೆ್ನೕ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕ್ರಯವಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.)

17 “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು. (ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ
ಬಹು ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ ಬರಲಿತು್ತ.) 18 ಬಳಿಕ, ಬೇರೊಬ್ಬ ರಾಜನು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಯೋಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಈ ರಾಜನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ
ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವರ
ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು.

20 “ಮೋಶೆಯು ಜನಿಸಿದು್ದ ಈ ಕಾಲದಲೆ್ಲೕ. ಅವನು ಬಹು
ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದನು. ಮೋಶೆಯನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 21 ಅವರು
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ
ಬೆಳೆಸಿದಳು. 22 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ವಿದೆ್ಯಗಳನು್ನ
ಮೋಶೆಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ಅವನು ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವು ದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು
ಸಮಥರ್ನಾಗಿದ್ದನು.

23 “ಮೋಶೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ವಯಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದಗ, ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 24 ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು
ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡ ಮೋಶೆಯು ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 25 ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ದೇವರು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸಹೋದರರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಮೋಶೆ
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

26 “ಮರುದಿನ, ಇಬ್ಬರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಡೆದಾಡುವುದನು್ನ
ಮೋಶೆಯು ಕಂಡನು. ಅವರನು್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಅವನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ‘ಗೆಳೆಯರೇ, ನೀವು ಸಹೋದರರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! ನೀವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 27 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದಾಗಲಿ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶ ಎಂದಾಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ? ಇಲ್ಲ! 28

ನಿನೆ್ನ ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವೆಯಾ?’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ಮೋಶೆಯು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದೇಶಿಯವನಂತೆ
ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು.

30 “ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಸಿನಾಯ್
ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ
ಪೊದೆಯ ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31

ಮೋಶೆಯು ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಆಗ ಮೋಶೆಗೆ ವಾಣಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರಭುವಿನ
ವಾಣಿಯಾಗಿತು್ತ. 32 ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರು. ನಾನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮೋಶೆಯು
ಭಯದಿಂದ ನಡುಗ ತೊಡಗಿದನು; ಪೊದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು
ಹೆದರಿದನು.

33 “ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು,
ಈಗ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 34 ಜನರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಜನರ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಮೋಶೆಯೇ, ಈಗ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 6:10 750 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 7:34
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35 “ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತನಾದವನೇ ಈ ಮೋಶೆ. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದಾಗಲಿ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶ
ಎಂದಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದೇವರು ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ವಿಮೋಚಕನನಾ್ನಗಿಯೂ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಆ ಮೋಶೆಯನೆ್ನೕ. ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಉರಿಯುವ
ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಕಂಡದು್ದ ಈ ದೇವದೂತನನೆ್ನೕ. 36

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅವನು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದನು.

37 “ಈ ಮೋಶೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ‘ದೇವರು ನಿಮಗೊಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರ
ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಬರುವನು. ಅವನು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುವನು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 38 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದವನು ಈ ಮೋಶೆಯೇ. ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದ ದೇವದೂತನೊಂದಿಗೆ ಅವನಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಜೀವಕರವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

39 “ಆದರೆ ಮೋಶೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 40 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಆರೋನನಿಗೆ,
‘ಮೋಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಲು
ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡು’ ಎಂದರು. 41 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಜನರು ಕರುವಿನಾಕೃತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿ, ಅದಕೆ್ಕ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು! 42

ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಆಕಾಶದ
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ: ದೇವರು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
‘ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಾದ ನೀವು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ

ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ; ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ.

43 ನೀವು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮೊಲೋಖನ (ಸುಳು್ಳದೇವರ)
ಗುಡಾರವನು್ನ

ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ರೇಫಾ ದೇವತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ.
ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು.’
ಆಮೋಸ 5:25-27

44 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಮತಾಡಿದ್ದನೋ ಆ ಗುಡಾರವು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಗುಡಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಬಗೆಯನು್ನ
ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರು ತನಗೆ ತೋರಿಸಿದ
ಆಕಾರದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 45

ತರುವಾಯ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳ ನಾಡುಗಳನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಶುವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ,
ದೇವರು ಇತರ ಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ನಮ್ಮ
ಜನರು ಆ ಹೊಸ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಗುಡಾರವನು್ನ
ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಜನರು ಈ
ಗುಡಾರವನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾವೀದನ
ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 46 ದೇವರು
ದಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. ‘ಯಾಕೋಬನ
ದೇವರಾದ ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ನನಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡು’ ಎಂದು ದಾವೀದನು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
47 ಆದರೆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ (ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ)
ಸೊಲೊಮೋನನೇ.

48 “ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮಹೋನ್ನತನು (ದೇವರು) ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ:

49 ‘ಪ್ರಭುವು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಪರಲೋಕವು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ.
ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಪಾದಪೀಠ.

ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಲಿ್ಲರಿ?
ನಾನು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ!

50 ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ!’”

ಯೆಶಾಯ 66:1-2
51 ಸೆ್ತಫನನು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು: “ಮೊಂಡರಾದ

ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರೇ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವ ವಿಷಯಕೆ್ಕ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ನೀವೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ! 52 ಜೀವಸಿದ್ದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಸಿಸಿದರು.
ನೀತಿವಂತನೊಬ್ಬನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ಬಹುಕಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಈಗ ನೀವು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿರಿ. 53 ದೇವರು ತನ್ನ
ದೂತರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನೀವೇ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ!”

ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು
54 ಸೆ್ತಫನನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು

ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಅವರು ರೋಷದಿಂದ ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ
ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55 ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಆಕಾಶದತ್ತ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಯೇಸುವು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು, 56

“ಇಗೋ, ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
(ಯೇಸು) ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ನಾನು
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ, ತಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೆ್ತಫನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಓಡಿಬಂದು, 58 ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಎಳೆದೊಯು್ದ, ಅವನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ಸೆ್ತಫನನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಸೌಲನೆಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, 59 ಸೆ್ತಫನನಿಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎಸೆದರು. ಆದರೆ ಸೆ್ತಫನನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ, “ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊ!” ಎಂದನು. 60 ಅವನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, “ಪ್ರಭುವೇ,
ಈ ಪಾಪವನು್ನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡ!” ಎಂದು ಧ್ವನಿಯೆತಿ್ತ
ಹೇಳುತಾ್ತ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

ಸೆ್ತಫನನ ಕೊಲೆಗೆ ಸೌಲನ ಸಮ್ಮತಿಯಿತು್ತ. ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು
ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದರು.

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂದೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಸಂಕಟಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಭೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಸೌಲನು
ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದೊಯು್ದ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದನು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮಾತ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ಜುದೇಯ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 4 ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ಚದರಿಹೋದರು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ತಾವು ಹೋದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಉಪದೇಶ
5 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ

ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 6 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು
ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿದರು. 7 ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಅಬ್ಬರಿಸುತಾ್ತ ಹೊರಬಂದವು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನೇಕ
ಬಲಹೀನರನು್ನ, ಕುಂಟರನು್ನ ಸಹ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 8

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಬಹು ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು.
9 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಿಮೋನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿಮೋನನು
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ
ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಸಿಮೋನನು
ತನ್ನನು್ನ ಮಹಾವ್ಯಕಿ್ತಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಂಭಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10

ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠರಾದವರು ಮತು್ತ
ಅತಿಮುಖ್ಯರಾದವರು ಸಿಮೋನನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಂಬಿದ್ದರು. “ಈ ಮನುಷ್ಯನಲಿ್ಲ ‘ಮಹಾಶಕಿ್ತ’ ಎಂಬ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯಿದೆ!” ಎಂದು ಜನರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 7:35 751 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 8:11
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ಸಿಮೋನನು ತನ್ನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. 12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಸಿಮೋನನು ಸಹ ನಂಬಿ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸಿಮೋನನು ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಿಮೋನನು ನೋಡಿ ವಿಸಿ್ಮತನಾದನು.

14 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇನೂ್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಸಮಾಯರ್ದ
ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರನು್ನ
ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಯರ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 16

ಈ ಜನರು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರ
ಮೇಲೆಯೂ ಇನೂ್ನ ಇಳಿದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೇತ್ರ
ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 17 ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು.

18 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಜನರಿಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಸಿಮೋನನು ಕಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಿಮೋನನು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತ, 19 “ನಾನು
ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟರೂ ಅವರಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ದೊರೆಯುವಂಥ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಸಿಮೋನನಿಗೆ, “ನೀನೂ ನಾಶವಾಗು! ನಿನ್ನ ಹಣವೂ
ನಾಶವಾಗಲಿ! ದೇವರ ವರವನು್ನ ಹಣದಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದೆ. 21 ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 22 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊ! ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊ.
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು. ನೀನು ಹೀಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ಆತನು
ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು. 23 ನೀನು ಅತೀವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವನೂ ಪಾಪದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಗಾದವನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಸಿಮೋನನು, “ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗಾಗದಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ!”
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

25 ಬಳಿಕ ಆ ಇಬ್ಬರು ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಾವು ಕಂಡ ಯೇಸುವಿನ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಯರ್ದ
ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿಯೋಪಿಯದವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶ
26 ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ

ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೊರಟನು.
ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅವನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ನಪುಂಸಕನಾಗಿದ್ದನು. ಇಥಿಯೋಪಿಯದ ರಾಣಿಯಾದ
ಕಂದಾಕೆಯ ಆಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಹಣವನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಇವನದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. 28 ಈಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು.

29 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅಂತೆಯೇ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ರಥದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಓದುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವನು ಯೆಶಾಯನ
ಪ್ರವಾದನಾ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುತಿ್ತದೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು “ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಬೇರೆ
ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ, ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು. 32

ಅವನು ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಭಾಗವು ಇಂತಿದೆ:
“ವಧ್ಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನಿದ್ದನು.
ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಕುರಿಯಂತೆ

ಆತನಿದ್ದನು.

ಆತನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ.
33 ಆತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆತನಿಗೆ ನಾ್ಯಯವು

ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರಲಾ್ಲ!
ಆತನ ಸಂತತಿಯವರ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು?”

ಯೆಶಾಯ 53:7-8
34 ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಯಾವ

ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ? ಅವನು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 35 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ
ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

36 ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ನೀರಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಯು, “ಇಗೋ! ಇಲಿ್ಲ ನೀರಿದೆ! ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನಾದರೂ ಅಡಿ್ಡಯಿದೆಯೇ?” ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 37 38 ಬಳಿಕ ಅವನು ರಥವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋದರು.
ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು
ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವನು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
40 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಜೋತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಜರೇಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದನು.

ಸೌಲನು ಮಾಪಾರ್ಟಾದನು

ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು
ಸೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 2

ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, ಪುರುಷರು ಎನ್ನದೆ ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ಕೊಟಿ್ಟರುವುದಾಗಿ ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ
ಪತ್ರಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

3 ಅಂತೆಯೇ ಸೌಲನು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಬಹು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಳೆಯಿತು. 4

ಸೌಲನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. “ಸೌಲನೇ, ಸೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನೆ್ನೕಕೆ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂಬ ವಾಣಿಯೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

5 ಸೌಲನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಯಾರು?” ಎಂದನು.
ಆ ವಾಣಿಯು, “ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ನಾನು! 6

ಈಗ ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ ಒಬ್ಬನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು”
ಎಂದಿತು.

7 ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅವರು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ವಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಸೌಲನು ನೆಲದ
ಮೇಲಿಂದ ಎದು್ದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಕೈಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯ್ದರು. 9 ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಸೌಲನಿಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಊಟವನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ
ನೀರನೂ್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಅನನೀಯ. ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನನು್ನ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
“ಅನನೀಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಎದು್ದ, ‘ನೇರಬೀದಿ’ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ
ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲರುವ ಯೂದನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು
ತಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸೌಲನ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರಿಸು. ಈಗ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 12 ಸೌಲನು ಒಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಅವನ ಮೇಲಿಡುವನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಬರುವುದು. ಇದೇ
ಆ ದಶರ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಅನನೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. 14 ಈಗ ಅವನು ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 8:12 752 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 9:14
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15 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅನನೀಯನಿಗೆ, “ಹೋಗು! ಮುಖ್ಯವಾದ
ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಸೌಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ
ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂದನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ,
“ಸೌಲನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ, ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ
ಆತನನೆ್ನೕ. ನೀನು ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟಪಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಯೇಸು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಮೀನಿನ ಪರೆಯಂತಿದ್ದ
ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಲನ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದಿ್ದತು. ಸೌಲನಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕಣು್ಣಕಾಣತೊಡಗಿತು! ಸೌಲನು ಮೇಲೆದು್ದ, ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಬಳಿಕ ಅವನು ಊಟಮಾಡಿ
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಸೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುವನು

ಸೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು. 20 ಅವನು ತಡಮಾಡದೆ
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ “ಯೇಸುವೇ ದೇವಕುಮಾರ”ನೆಂದು
ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು.

21 ಸೌಲನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು,
“ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದವನು ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
(ಯೇಸುವಿನ) ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಇವನು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದನು! ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು
ಇವನು ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22 ಆದರೆ ಸೌಲನು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಯೇಸುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. ಅವನ ಆಧಾರಗಳು ಬಹು ಬಲವಾಗಿದ್ದ
ಕಾರಣ ದಮಸ್ಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಸೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು
23 ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೌಲನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚುಮಾಡಿದರು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೌಲನಿಗಾಗಿ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ನಗರದ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹಗಲಿರುಳು
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 25

ಒಂದು ರಾತಿ್ರ, ಸೌಲನ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ನಗರದ ಕೋಟೆಯ ಸಂದಿನ ಮೂಲಕ ಅವನನು್ನ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೌಲನು
26 ಬಳಿಕ ಸೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಸೌಲನು ನಿಜವಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ
ಬಾನರ್ಬನು ಸೌಲನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಸೌಲನು ದಮಸ್ಕದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಭುವನು್ನ ನೋಡಿರುವುದನೂ್ನ ಪ್ರಭುವು ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಬಾನರ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಸೌಲನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

28 ಅಂದಿನಿಂದ ಸೌಲನು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಅವನು
ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ಬೋಧಿಸಿದನು. 29 ಗಿ್ರೕಕ್ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಸೌಲನು ಪದೇಪದೇ ವಾದಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 30 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ
ಅವರು ಸೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಾಸರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

31 ಇಂತಿರಲು, ಜುದೇಯ, ಗಲಿಲಾಯ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಭೆಗಳು ಬಲವಾಗತೊಡಗಿದವು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ತಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಮೂಲಕ
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಯು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.

ಲುದ್ದ ಮತು್ತ ಜೊಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು
32 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ್ಲದ್ದ ಊರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪೇತ್ರನು

ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಲುದ್ದ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 33 ಅವನು
ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ಐನೇಯಾ ಎಂಬವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು
ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿದ್ದನು.
34 ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, “ಐನೇಯಾ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಡು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಐನೇಯನು ಎದು್ದನಿಂತನು. 35 ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಸಾರೋನಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

36 ಜೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿಥಾ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯಳಿದ್ದಳು.
ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ದೊಕಾರ್ ಅಂದರೆ “ಜಿಂಕೆ.”
ಆಕೆಯು ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಹಣಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಪೇತ್ರನು ಲುದ್ದದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆಕೆಯು
ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋದಳು. ಜನರು ಆಕೆಯ ದೇಹವನು್ನ
ತೊಳೆದು ಮೇಲಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38 ಪೇತ್ರನು
ಲುದ್ದದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಜೊಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. (ಲುದ್ದವು ಜೊಪ್ಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ.) ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಇಬ್ಬರನು್ನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು, “ತ್ವರೆ ಮಾಡು,
ದಯವಿಟು್ಟ ಬೇಗನೆ ಬಾ!” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

39 ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇಲಾ್ಮಳಿಗೆಯ ಕೋಣೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳುತಾ್ತ ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಸುತು್ತವರಿದರು. ದೊಕರ್ಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದಗ ತಮಗಾಗಿ
ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೋಣೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ತಬಿಥಳ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ತಬಿಥಾ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!” ಎಂದನು.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದಳು. ಆಕೆಯು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು ಎದು್ದ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 41 ಅವನು ಕೈನೀಡಿ, ಎದು್ದನಿಲ್ಲಲು ಆಕೆಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತಬಿಥಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಳು.

42 ಜೊಪ್ಪದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ
ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಪ್ರಭುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 43

ಪೇತ್ರನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೊಪ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಚಮರ್ಕಾರನಾದ
ಸಿಮೋನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ

ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬವನಿದ್ದನು.
ರೋಮಿನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ “ಇಟಲಿಯ ದಳ”ದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. 2 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು

ದೈವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿಜದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3

ಒಂದು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲಿ್ಲ
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡನು. ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.

4 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ
“ಸಾ್ವಮೀ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಆತನು
ನೋಡಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 5 ಈಗ
ಸೀಮೋನ ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಜನರನು್ನ ಜೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಸೀಮೋನನನು್ನ
‘ಪೇತ್ರ’ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 6 ಸೀಮೋನನು ಚಮರ್ಕಾರನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬಳಿಕ
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನೂ್ನ
ಕರೆದನು. ಈ ಸೈನಿಕನು ದೈವಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ
ಆಪ್ತಸಹಾಯಕರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 8 ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು
ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ
ಜೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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9 ಮರುದಿನ ಈ ಜನರು ಜೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ
ಸಮಯವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋದನು. 10 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗಿ
ಊಟಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇತ್ತ, ಪೇತ್ರನಿಗೊಂದು ದಶರ್ನವಾಯಿತು. 11 ತೆರೆದ ಆಕಾಶದಿಂದ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸು್ತ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನು
ಕಂಡನು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಬಿಡಲಾಗಿತು್ತ. 12

ಅದರಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ನಡೆದಾಡುವ
ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ಮತು್ತ ಹಾರಾಡುವ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದವು. 13 ಆಗ ವಾಣಿಯೊಂದು, “ಪೇತ್ರನೇ, ಎದೆ್ದೕಳು!
ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

14 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ!
ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ ನಾನೆಂದೂ
ತಿಂದವನಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆದರೆ ಆ ವಾಣಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ‘ಅಪವಿತ್ರ’ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ”
ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 17 ಪೇತ್ರನು
ತಾನು ಕಂಡ ಈ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್ವೇನಿರಬಹುದೆಂದು
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡನು.

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ, ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು
ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 18 “ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಇಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

19 ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಜನರು
ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 20 ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗು. ಯಾವ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡ. ನಾನೇ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ
ನಾನೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಆ ಜನರು, “ಕೊನೇರ್ಲಿಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ
ಇದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಧಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿ ನೀನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರನು
ಅವರನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ, ಆ ಮೂವರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು.
ಜೊಪ್ಪದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 24

ಮರುದಿನ ಅವರು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿದರು.
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕರನು್ನ ಮತು್ತ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದ್ದನು.

25 ಪೇತ್ರನು ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ಪೇತ್ರನ ಪಾದಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿ, “ಎದು್ದನಿಲು್ಲ! ನಾನೂ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಪೇತ್ರನು
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡನು.

28 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪಕರ್ವಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡುವುದಾಗಲಿ
ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಅಪವಿತ್ರನೆಂದಾಗಲಿ ಅಶುದ್ಧನೆಂದಾಗಲಿ ಕರೆಯಕೂಡದೆಂದು
ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 29 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವಾದಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆಸಿದಿರೆಂದು ದಯವಿಟು್ಟ ಈಗ
ಹೇಳಿರಿ” ಎಂದನು.

30 ಆಗ ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು, “ನಾಲು್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಸುಮಾರು
ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಮಯವಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು. ಅವನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 31 ಆ ಮನುಷ್ಯನು,
‘ಕೊನೇರ್ಲಿಯನೇ! ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಬಡಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 32 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ
ಜೊಪ್ಪಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬರಬೇಕೆಂದು

ಕೇಳಿಕೊ. ಪೇತ್ರನು ಚಮರ್ಕಾರನಾದ ಸೀಮೋನ ಎಂಬವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲದೆ’ ಎಂದನು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಿನಗೆ
ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದೆ. ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದು್ದ ಉಪಕಾರವಾಯಿತು.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಕೇಳಲು ನಾವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
34 ಪೇತ್ರನು ಮಾತಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ದೇವರಿಗೆ

ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಈಗ ಅಥರ್ವಾಯಿತು. 35

ತನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ನೀತಿವಂತರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ
ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಯಾವ ದೇಶದವನು
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 36 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಬಂದಿದೆ
ಎಂಬ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಯೇಸುವು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿದಾ್ದನೆ!

37 “ಜುದೇಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಏನಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನದ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆರಂಭವಾಯಿತು. 38 ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದನು. ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನು್ನ
ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು.

39 “ಜುದೇಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಮರದ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು. 40 ಆದರೆ, ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! ಯೇಸುವನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ
ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 41 ಆದರೆ ಯೇಸುವು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ
ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಆತನನು್ನ ಕಂಡರು! ನಾವೇ ಆ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು! ಯೇಸು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು ಮತು್ತ ಪಾನ ಮಾಡಿದೆವು.

42 “ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ದೇವರಿಂದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತಾನೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು.
43 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಧಾರೆ
44 ಪೇತ್ರನು ಇನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ, ಅವನ

ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಇಳಿದು
ಬಂದನು. 45 ಪೇತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ವಿಸಿ್ಮತರಾದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ಸಹ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಧಾರೆಯಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 46

ಅವರು ಬೇರಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರನು, 47 “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾವು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ
ಇವರೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು!” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 48

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಪೇತ್ರನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವನು

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆಂಬುದು ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಜುದೇಯದ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು

ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದರು. 3 ಅವರು,
“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋದೆ! ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಸಹ
ಮಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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4 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದನು. 5 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಜೊಪ್ಪ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು
ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ಆಕಾಶದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದು ದೊಡ್ಡ
ತಟೆ್ಟಯಂತಿತು್ತ. ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಗ್ಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಬಿಡಲಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನ
ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 6 ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ
ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳೂ ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳೂ ಹರಿದಾಡುವ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಆಗ, ‘ಪೇತ್ರನೇ,
ಎದೆ್ದೕಳು! ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಯು್ದತಿನು್ನ!’
ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 “ಆದರೆ ನಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರೆ!
ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಏನನಾ್ನಗಲಿ ನಾನೆಂದೂ
ತಿಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

9 “ಆದರೆ, ‘ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ
ಅಶದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ!’ ಎಂದು ಆ ವಾಣಿಯು ನನಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು.

10 “ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಲವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ಇಡೀ ವಸು್ತವನು್ನ
ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 11 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ನಾನಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಂದರು. ಈ ಮೂವರನು್ನ
ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 12 ಸಂದೇಹಪಡದೆ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರು.
ನಾವು ಕೊನೇರ್ಲಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. 13 ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ತಾನು ಕಂಡದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ದೇವದೂತನು
ಕೊನೇರ್ಲಿಯನಿಗೆ, ‘ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಜೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು.
ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊ. 14

ಅವನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವನು. ಅವನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟಂಬದವರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 “ನಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದನು. 16 ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ‘ಯೋಹಾನನು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿದನು, ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಪಡೆಯುವಿರಿ!’ ಎಂದು ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿದ್ದನು. 17 ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರವನೆ್ನೕ ದೇವರು
ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ದೇವರ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಯೆಹೂದ್ಯವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ವಾದವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ, “ಹಾಗಾದರೆ
ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಅವಕಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಸುವಾತೆರ್
19 ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಚದರಿಹೋದರು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹು
ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಫೆನಿಷ್ಯ, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು. 20

ಈ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸೈಪ್ರಸ್ ಮತು್ತ ಸಿರೇನ್
ಸ್ಥಳಗಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವರು,
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 21 ಪ್ರಭುವು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಬಹು ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸತೊಡಗಿದರು.

22 ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಹೊಸ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಬಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 23 ಬಾನರ್ಬನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಬಾನರ್ಬನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೋದಾಗ, ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಇದರಿಂದ ಬಾನರ್ಬನಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಅವನು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ

ಪೂಣರ್ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹಿಂಬಾಲಕರಾದರು.

25 ಬಳಿಕ ಬಾನರ್ಬನು ಸೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಾಸರ್ಸ್
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 26 ಬಾನರ್ಬನು ಅಲಿ್ಲ ಸೌಲನನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಸೌಲನು ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ ಸಭೆಯ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅನೇಕ
ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂಬಾಲಕರಿಗೆ “ಕೆ್ರೖಸ್ತರು”
ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲೆ್ಲೕ.

27 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 28 ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ “ಅಗಬ” ಎಂಬ
ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಅಗಬನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ, “ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಬರಲಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. (ಈ ಬರಗಾಲವು ಕಾ್ಲಡಿಯಸ್ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಂದಿತು.) 29 ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಿ್ಮಂದಾದಷ್ಟನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು
ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. 30 ಅವರು ಹಣವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬಾನರ್ಬ
ಮತು್ತ ಸೌಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರು ಅದನು್ನ
ತಂದು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭಾಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹಿಂಸೆ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರಾಜ ಹೆರೋದನು ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿ, 2 ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಯಾಕೋಬನು ಯೋಹಾನನ

ಅಣ್ಣ. 3 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆಂಬುದು
ಹೆರೋದನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
(ಇದು ನಡೆದದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ) ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹಾಕಿಸಿದನು. 4 ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಪೇತ್ರನನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕಾಲ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 5 ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಭೆಯವರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
6 ಪೇತ್ರನು ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರ ಮಧೆ್ಯ ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಅವನನು್ನ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತು್ತ. ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು
ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ರಾತಿ್ರಯಾಗಿತು್ತ.
ಮರುದಿನ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನು
ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು
ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು.
ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ,
“ಬೇಗನೆ ಎದೆ್ದೕಳು!” ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೆ ಸರಪಣಿಗಳು ಪೇತ್ರನ
ಕೈಗಳಿಂದ ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 8 ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ಬಟೆ್ಟ
ಧರಿಸಿಕೊ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಪೇತ್ರನು ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು, “ನಿನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು” ಎಂದನು.

9 ದೇವದೂತನು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಪೇತ್ರನು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ದೇವದೂತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಕನಸು
ಕಾಣುತಿ್ತರಬಹುದೆಂದು ಅವನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಪೇತ್ರನು
ಮತು್ತ ದೇವದೂತನು ಮೊದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ ಕಾವಲನು್ನ
ದಾಟಿಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ನಡೆಸುವ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಬಾಗಿಲು ಅವರಿಗಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ
ತಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಆ ದೇವದೂತನು ಬಾಗಿಲ
ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು. ಆಗ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆ ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

11 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆಗ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೇತ್ರನು,
“ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ
ಹೆರೋದನ ಕೈಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದನು. ನನಗೆ ಕೇಡು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಕೇಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

12 ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು
ಯೋಹಾನನ ತಾಯಿ. (ಯೋಹಾನನನು್ನ ಮಾಕರ್ನೆಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಅನೇಕ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪೇತ್ರನು ಹೊರ ಬಾಗಲನು್ನ ತಟಿ್ಟದನು.
ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ರೋದೆ ಎಂಬ ಸೇವಕಿ ಬಂದಳು.
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14 ರೋದೆಯು ಪೇತ್ರನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಆಕೆಗೆ ತುಂಬಾ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಆಕೆ ಮರೆತು,
ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ಪೇತ್ರನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ
ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 15 ಆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಆಕೆಗೆ,
“ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ!” ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ತಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಜವೆಂದು ಒತಿ್ತಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು,
“ಅವನು ಪೇತ್ರನ ದೂತನಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಬಾಗಿಲನು್ನ ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಾಗ ಅವರು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡು
ವಿಸಿ್ಮತರಾದರು. 17 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೆಂದು ಸನೆ್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ
ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, “ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಪೇತ್ರನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

18 ಮರುದಿನ, ಪೇತ್ರನು ಏನಾದನೆಂದು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ
ಗೊಂದಲವೇ ಎದಿ್ದತು. 19 ಹೆರೋದನು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರೋದನು
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೇ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದನು.

ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮರಣ

ತರುವಾಯ ಹೆರೋದನು ಜುದೇಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. 20 ಟೈರ್ ಮತು್ತ
ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆರೋದನು ಬಹು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೆರೋದನನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾ್ಲಸ್ತನು ರಾಜನ ವೈಯಕಿ್ತಕ
ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಜನರು ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಸಂಧಾನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೆರೋದನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರ ನಾಡಿಗೆ ಹೆರೋದನ ನಾಡಿನಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ
ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ.

21 ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೆರೋದನು ದಿನವೊಂದನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿದನು. ಅಂದು ಹೆರೋದನು ಸುಂದರವಾದ
ರಾಜವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದನು. 22 ಆ
ಜನರು, “ಈ ಧ್ವನಿಯು ಮನುಷ್ಯನದಲ್ಲ, ದೇವರದೇ!” ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. 23 ಹೆರೋದನು ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ತಾನೇ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಕ್ಷಣವೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ದೂತನೊಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವನ ದೇಹದ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ಹುಳಗಳು
ತಿಂದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.

24 ದೇವರ ಸಂದೇಶವು ಹಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಮುದಾಯವು
ದೊಡ್ಡದಾಗತೊಡಗಿತು.

25 ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಮಾಕರ್ನೆಂಬ ಯೋಹಾನನು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷಕಾಯರ್

ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಕರಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬಾನರ್ಬ,
ಸಿಮೆಯೋನ್ (ಇವನನು್ನ ನೀಗರ್ ಎಂತಲೂ

ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ಲೂಸಿಯಸ್ (ಸಿರೇನ್ ಪಟ್ಟಣದವನು) ಮೆನಹೇನ
(ಹೆರೋದ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವನು) ಮತು್ತ ಸೌಲ. 2

ಇವರೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ
ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರ ಮೇಲೆ ಹಸಾ್ತಪರ್ಣೆ
ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸೈಪ್ರಸ್ನಲಿ್ಲ ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರು
4 ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಅವರು ಸೆಲೂಸಿಯಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು
ಸೆಲೂಸಿಯಾದಿಂದ ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದರು. 5 ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರು ಸಲಾಮಿಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಸಾರಿದರು. (ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೋಹಾನನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು.)

6 ಅವರು ಆ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಪಾಫೋಸ್
ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಅವರು ಪಾಫೋಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ಅವನ ಹೆಸರು
“ಬಾರ್ ಯೇಸು.” ಅವನೊಬ್ಬ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿ. 7 ಸೆಗ್ಯರ್ಪೌಲನೆಂಬ
ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.
ಸೆಗ್ಯರ್ಪೌಲನು ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಲು ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು. 8 ಆದರೆ
ಮಂತ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲಿಮನು ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದನು. (ಬಾರ್ ಯೇಸುವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಎಲಿಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಎಲಿಮನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9

ಆದರೆ ಪೌಲನು (ಸೌಲನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು ಪೌಲ.)
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾದನು. ಪೌಲನು ಎಲಿಮನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ,
10 ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಸೈತಾನನ ಮಗ! ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಒಳೆ್ಳಯದಕೂ್ಕ ನೀನು ಶತು್ರ! ನೀನು ದುಷ್ಟತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ
ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿರುವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ
ಸುಳು್ಳಗಳನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ! 11 ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ಕೈ ಎತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನೀನು
ಕುರಡನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನನೂ್ನ ನೋಡಲಾರೆ; ಸೂಯರ್ನ
ಬೆಳಕನು್ನ ಸಹ ಕಾಣಲಾರೆ” ಎಂದನು.

ಆಗ ಎಲಿಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ತನ್ನನು್ನ ಯಾರಾದರೂ
ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲೆಂದು ಅವನು ತಡವರಿಸುತಾ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ನಡೆದನು. 12 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡನು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ವಿಸಿ್ಮತನಾದನು.

ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಸೈಪ್ರಸ್ನಿಂದ ತೆರಳುವರು
13 ಪೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಪಾಫೋಸಿನಿಂದ

ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪಾಂಫೀಲಿಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೆಗರ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅವರು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೋಹಾನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
14 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಪೆಗರ್ದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ,
ಪಿಸಿದಿಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಅವರು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 15 ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಓದಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಸಭಾಮಂದಿರದ ನಾಯಕರು ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರಿಗೆ,
“ಸಹೋದರರೇ, ಇಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ
ಏನನಾ್ನದರೂ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳಿ!” ಎಂಬ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

16 ಪೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ನನ್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಇತರ
ಜನರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! 17 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾಗಿ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯಮಾಡಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಆ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು. 18 ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಅವರನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿನ
ಏಳು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆ ನಾಡನು್ನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಇವೆಲಾ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದವು.

“ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಸಮುವೇಲನ ಕಾಲದವರೆಗೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ
ಜನರು ತಮಗೆ ರಾಜನು ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ದೇವರು
ಅವರಿಗೆ ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಸೌಲನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಸೌಲನು
ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ ಕುಲದವನು. ಅವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. 22 ದೇವರು ಸೌಲನನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ
ದಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ‘ಇಷಯನ
ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾದವನು. ಅವನು ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ’ ಎಂದು ದೇವರು
ದಾವೀದನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

23 “ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದಾವೀದನ
ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಯೇಸು. 24 ಯೇಸು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲು (ಸಾ್ನನಿಕ) ಯೋಹಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ‘ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. 25 ‘ನಾನು
ಯಾರೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ. ಆತನು ನನ್ನ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 12:14 756 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 13:25
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ತರುವಾಯ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ’ ಎಂದು ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿ ಪೂರೈಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

26 “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬದ ಪುತ್ರರೇ,
ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೇ, ಕೇಳಿರಿ!
ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ನಮಗಾಗಿಯೇ. 27

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರು ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಓದಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ
ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು!
28 ಯೇಸು ಸಾಯಲೇಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣವನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

29 “ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ
ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 30 ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು! 31 ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದವರು, ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಈಗ
ಅವರೇ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

32 “ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ
ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 33

ನಾವು ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಎರಡನೆ
ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ಬರೆದಿದೆ:
‘ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಗನು.
ಇಂದೇ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದೆನು.’

ಕೀತರ್ನೆ. 2:7
34 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಿ
ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇಂತೆಂದಿದಾ್ದನೆ:
‘ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯವೂ ಪವಿತ್ರವೂ
ಆದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.’

ಯೆಶಾಯ 55:3
35 ಆದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
‘ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದೇಹವನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲು

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.’
ಕೀತರ್ನೆ. 16:10

36 “ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಸತು್ತಹೋದನು.
ದಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವನ ದೇಹ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆತುಹೋಯಿತು! 37 ಆದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 38 ಸಹೋದರರೇ, ಇದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ: ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವನು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ತಿಳಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ:

41 ‘ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರೇ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಾ್ತ ನಾಶವಾಗಿಹೋಗಿರಿ.

ನೀವು ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಾನು ಮಾಡುವೆನು.

ಬೇರೊಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ವಿವರಿಸಿದರೂ
ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ!’”

ಹಬಕೂ್ಕಕ 1:5
42 ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ,

ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮುಂದಿನ
ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಮತೆ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43 ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕ ಅನ್ಯಮತೀಯರೂ
ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಸಹ

ನಿಜದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.

44 ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು, ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ನಗರದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನೆರೆದುಬಂದರು. 45 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ
ಅಸೂಯೆಯಾಯಿತು. ಅವರು ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಟುವಾಗಿ
ದೂಷಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರು. 46 ಆದರೆ ಪೌಲ
ಬಾನರ್ಬರು ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, “ನಾವು ದೇವರ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು.
ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಅಪಾತ್ರರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು
ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ಯಧಮರ್ದವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ! 47 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆ ಇಂತಿದೆ:
‘ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು

ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’”

ಯೆಶಾಯ 49:6
48 ಪೌಲನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು

ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

49 ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಆ ನಾಡಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಾರಲಾಯಿತು.
50 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕೆಲವು ಧಾಮಿರ್ಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ ನಗರದ
ನಾಯಕರನೂ್ನ ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ, ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುವಂತೆಯೂ
ಮಾಡಿ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗಟಿ್ಟಸಿದರು. 51

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ
ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿ, ಇಕೋನಿಯಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 52

ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಇಕೋನಿಯಾದಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬ

ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿಯಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
(ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ) ಇಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಪೌಲ
ಬಾನರ್ಬರ ಅಮೋಘ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನೇಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ನಂಬಿಕೊಂಡರು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನಂಬದೆ
ಹೋದ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಪ್ರಚೋಧಿಸಿ
ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದರು.

3 ಆದರೆ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಇಕೋನಿಯಾದಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲವಿದು್ದ
ಪ್ರಭುವಿನ ಕುರಿತು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದರು. ಪ್ರಭುವು ಅವರ
ಮೂಲಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೃಪಾಸಂದೇಶವನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಾತನೂ್ನ ಇನು್ನ
ಕೆಲವರು ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರ ಮಾತನೂ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಅವರಲಿ್ಲಯೇ ಎರಡು ಪಂಗಡವಾಯಿತು.

5 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ನಾಯಕರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6 ಇದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು
ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಲುಕವೋನಿಯಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ ಲುಸ್ತ್ರ
ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋದರು. 7 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸುವಾತೆರ್
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಲುಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ದಬೆರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪೌಲನು
8 ಲುಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ

ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹುಟು್ಟಕುಂಟನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಎಂದೂ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ.
9 ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕುಳಿತಲೆ್ಲೕ ಪೌಲನ ಮಾತನು್ನ
ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಪೌಲನು ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. ದೇವರು
ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಪೌಲನು
ಕಂಡು, 10 ಅವನಿಗೆ, “ಎದೆ್ದೕಳು, ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಜಿಗಿದುನಿಂತು
ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದನು.

11 ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಲುಕವೋನಿಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರೂಪ
ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.
12 ಜನರು ಬಾನರ್ಬನನು್ನ “ಜೆಯುಸ್” ದೇವರೆಂದೂ ಮುಖ್ಯ
ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದ ಪೌಲನನು್ನ “ಹೆಮೆರ್” ದೇವರೆಂದೂ ಕರೆದರು. 13

ಜೆಯುಸ್ನ ಗುಡಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಈ ಗುಡಿಯ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 13:26 757 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 14:13
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ಅಚರ್ಕನು ಕೆಲವು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆ ಅಚರ್ಕನು ಮತು್ತ
ಜನರು ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.

14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನಸಮೂಹದೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೀಗೆಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದರು: 15 “ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ನಾವು ದೇವರುಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆ
ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು. ನಿಮಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾವು ಬಂದೆವು. ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ; ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆಕಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದಾತನು ಆತನೇ.

16 “ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆದರೆ
ತಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜದೇವರೆಂಬುದನು್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ
ಮಳೆಯನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕೋಸ್ಕರ ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗಯನೂ್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ
ತುಂಬಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.”

18 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದರೂ ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಿ
ಆರಾಧಿಸದಂತೆ ಜನರನು್ನ ತಡೆಯಲು ಬಹಳ
ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕಾಯಿತು.

19 ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ
ಇಕೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದು ಪೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನರನು್ನ
ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಪೌಲನಿಗೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಹಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ, ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಎದು್ದ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬನು
ದಬೆರ್ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಸಿರಿಯದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಮರುಪ್ರಯಾಣ
21 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದಲೂ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದರು.
ಪೌಲಬಾನರ್ಬರು ಲುಸ್ತ್ರ, ಇಕೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, 22 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ,
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು, “ನಾವು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ
ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರಭುವಿನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು.

24 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಪಿಸಿದಿಯ ನಾಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪಾಂಫೀಲಿಯ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. 25 ಅವರು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಪೆಗರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅತಾ್ತಲಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 26 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಸಿರಿಯಾದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿಮುಗಿಸಿದ್ದ
ಸೇವಾಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದವರು ಈ
ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೇ.

27 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸಭಿಕರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರು ತಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತು್ತ “ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳವರು ಸಹ ನಂಬಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 28 ಅಲಿ್ಲ ಪೌಲಬಾನರ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಕಾಲ ಇದ್ದರು.

ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಮೆ್ಮೕಳನ

ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಜನರು ಜುದೇಯದಿಂದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. “ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ಮೋಶೆಯೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸತೊಡಗಿದರು. 2 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಈ
ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ
ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಬಗೆ್ಗ ಅಪೊಸ್ತಲರೊಡನೆ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಲು ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ
ಕೆಲವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಭೆ ನಿಧರ್ರಿಸಿತು.

3 ಅಂತೆಯೇ ಸಭೆಯು ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಇವರು ಫೆನಿಷ್ಯ
ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ನಿಜದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಈ ನಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೂ

ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 4 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಇತರರು
ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ
ಸಭೆಯವರು ಇವರನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ದೇವರು ತಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ
ಇತರರು ವಿವರಿಸಿದರು. 5 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಫರಿಸಾಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದು್ದ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು!” ಎಂದರು.

6 ಬಳಿಕ, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೇರಿಬಂದರು. 7 ದೀಘರ್ಚಚೆರ್ಯಾಯಿತು. ಬಳಿಕ
ಪೇತ್ರ ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಹುದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ನನಿ್ನಂದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡರು. 8 ಎಲಾ್ಲ ಜನರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲ ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಇದನು್ನ
ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 9 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ
ನಮಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಬಿಕೊಂಡಾಗ, ದೇವರು
ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ
ಹೊರೆಯನು್ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವು ದೇವರನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಾ? ನಮಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರವಷು್ಟ ಶಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ! 11

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಾಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ನಾವು
ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ!” ಎಂದನು.

12 ಆಗ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಮೌನವಾಯಿತು. ಅವರು ಪೌಲ
ಬಾನರ್ಬರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ
ಮತು್ತ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. 13

ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
14 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಸೀಮೋನನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
15 ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿವೆ:

16 ‘ಇದಾದನಂತರ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗುವೆನು.
ನಾನು ದಾವೀದನ ಮನೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ ಮನೆಯ ಚೂರುಗಳನು್ನ ನಾನು ಮತೆ್ತ
ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.

ನಾನು ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಸದು ಮಾಡುವೆನು.
17 ಬಳಿಕ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜನರೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

ಪ್ರಭುವೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡುವವನು ಆತನೇ.’

ಆಮೋಸ 9:11-12
18 ‘ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.’
19 “ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ

ಸಹೋದರರಿಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. 20 ಅದಕೆ್ಕ
ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸೋಣ:

ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. (ಈ ಆಹಾರ
ಅಶುದ್ಧವಾದದು್ದ.)
ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಕ್ತವನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿಕೊಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.

21 ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವಂಥ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಇದಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಓದಲಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ
22 ಅಪೊಸ್ತಲರು, ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಇಡೀ ಸಭೆಯವರು ಪೌಲ

ಬಾನರ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಬಯಸಿದರು. ತಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಭೆಯು ನಿಧರ್ರಿಸಿತು. ಅವರು ಯೂದನನು್ನ (ಬಾಸರ್ಬನೆಂದೂ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 14:14 758 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 15:22
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ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು) ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. 23 ಸಭೆಯು
ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿತು್ತ:
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಸಿಲಿಸಿಯ
ನಾಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆಲಾ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಹಿರಿಯರೂ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:
ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ,
24 ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ
ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೊಂದರೆಗೆ
ಈಡುಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆಂಬ ಸಮಾಚಾರ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ! 25 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರನು್ನ
ಸವಾರ್ನುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರಾದ ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ
ಪೌಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 26 ಬಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ
ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಜೀವಿತಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. 27 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೂದನನು್ನ
ಮತು್ತ ಸೀಲನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೆಳಕಂಡ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28 ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾರಗಳು ಇರಕೂಡದೆಂಬುದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ನಿಧಾರ್ರ.
ಅದಕೆ್ಕ ನಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ:

29 ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿರುವ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ನೀವು ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.
ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ!

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಮತು್ತ ಯೂದ ಸೀಲರು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 31

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಅದನು್ನ ಓದಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆ ಪತ್ರವು
ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿತು. 32 ಯೂದ ಸೀಲರು ಸಹ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದರು. 33 ಯೂದ ಸೀಲರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 34

35 ಆದರೆ ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದು್ದ ಇತರ
ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು ಮತು್ತ
ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ಬೇಪರ್ಡುವರು
36 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಬಾನರ್ಬನಿಗೆ, “ನಾವು

ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಗಿದಾ್ದರೆಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಸಹ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಾನರ್ಬನ ಇಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ. 38

ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲನೆ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೋಹಾನನು ಅವರನು್ನ ಪಾಂಫೀಲಿಯದ ಬಳಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.
ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ
ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಪೌಲನು ಯೋಚಿಸಿದನು. 39 ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಾಗಾ್ವದವೇ ನಡೆಯಿತು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ಬೇರೆ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹೋದರು.
ಬಾನರ್ಬನು ಮಾಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೈಪ್ರಸ್ಗೆ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದನು.

40 ಪೌಲನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದ ಸಹೋದರರು ಪೌಲನನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 41 ಪೌಲ ಸೀಲರು ಸಿರಿಯಾ ಮತು್ತ
ಸಿಲಿಸಿಯ ನಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಹಾದು ಹೋಗುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

ತಿಮೊಥೆಯನು ಪೌಲ ಸೀಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವನು

ಪೌಲನು ದಬೆರ್ ಮತು್ತ ಲುಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ತಿಮೊಥೆ ಎಂಬ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.
ತಿಮೊಥೆಯನ ತಾಯಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು.

ಅವನ ತಂದೆಯು ಗಿ್ರೕಕನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಲುಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ಇಕೋನಿಯಾ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು; ಮತು್ತ
ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಪೌಲನು
ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ತಿಮೊಥೆಯನ ತಂದೆ ಗಿ್ರೕಕನೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿದನು.

4 ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತೀಮಾನರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅವರು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. 5 ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಭೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲವಾಗತೊಡಗಿದವು ಮತು್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನದಿನಕೂ್ಕ
ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿದವು.

ಏಷಾ್ಯದಿಂದಾಚೆಗೆ ಬರಲು ಪೌಲನಿಗೆ ಕರೆ
6 ಪೌಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಫಿ್ರಜಿಯ ಮತು್ತ ಗಲಾತ್ಯ

ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದರು. ಏಷಾ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸದಂತೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು. 7

ಪೌಲ ತಿಮೊಥೆಯರು ಮುಸಿಯ ನಾಡಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಅವರು ಬಿಥೂನಿಯ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ ತಡೆದನು. 8

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಸಿಯ ನಾಡನು್ನ ಹಾದು ನೇರವಾಗಿ ತೊ್ರೕವ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

9 ಆ ರಾತಿ್ರ ಪೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಈ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಮಕೆದೋನಿಯದ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ಪೌಲನು ಆ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೇ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆಂದು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನಾವು
ಸಿದ್ಧರಾದೆವು.

ಲಿಡಿಯಳ ಪರಿವತರ್ನೆ
11 ನಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಸಮೊಥ್ರ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ

ಬಂದು ಮರುದಿನ ನೆಯಪೊಲಿಸ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿ, 12

ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಗೆ ಹೋದೆವು. ಅದು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜಿಲೆ್ಲಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ರೋಮನ್ನರ ವಸಾಹತುವಿನಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತು್ತ.
ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.

13 ನದಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾ್ರಥರ್ನಾ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನಾವು ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು
ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಗರದಾ್ವರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆವು.
ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಲಿಡಿಯಾ
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಥುವತೈರ ಪಟ್ಟಣದವಳು.
ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾರುವುದು ಆಕೆಯ ಕಸುಬಾಗಿತು್ತ.
ಆಕೆಯು ನಿಜ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಪೌಲನ ಮಾತನು್ನ
ಲಿಡಿಯಾ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಪ್ರಭುವು ಆಕೆಯ ಹೃದಯವನು್ನ
ತೆರೆದನು. ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಕೆ ನಂಬಿಕೊಂಡಳು.
15 ಆಕೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಕೆಯು, “ನಾನು ಪ್ರಭು
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ವಿಶಾ್ವಸಿಯೆಂದು ನೀವು
ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗಿರಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿದಳು.

ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಸೀಲರು
16 ಒಂದು ಸಲ, ನಾವು ಪಾ್ರಥರ್ನಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಒಂದು

ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ದಾಸಿಯೊಬ್ಬಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡಳು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮವಿತು್ತ. ಆ ಆತ್ಮದ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 17 ಅವಳು ಪೌಲನನು್ನ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ, “ಈ ಜನರು ಮಹೋನ್ನತನಾದ
ದೇವರ ಸೇವಕರು! ನೀವು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ
ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದಳು. 18 ಹೀಗೆ ಆಕೆ
ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ
ಪೌಲನು ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಆ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ, “ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 15:23 759 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 16:18
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ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಆತ್ಮವು
ಹೊರಬಂದಿತು.

19 ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಳ ಯಜಮಾನರು ಈಗ ಆಕೆಯಿಂದ
ಹಣಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ನಗರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 20 ಆ
ಜನರು ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, “ಈ
ಜನರು ಯೆಹೂದ್ಯರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ
ಎಬಿ್ಬಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 21 ನಿಷಿದ್ಧ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇವರು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ರೋಮ್ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಅಂಥ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

22 ಜನರು ಪೌಲ ಸೀಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾಯಕರು
ಪೌಲ ಸೀಲರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಹಾಕಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಸಿ, ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. 23

ಬಳಿಕ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, “ಅವರನು್ನ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಕಾಯಿರಿ!” ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ ಒಳಕೋಣೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಅವರ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮರದ ದಿಮಿ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿಸಿದನು.

25 ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುತಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಇತರ
ಕೈದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ
ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು. ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದ ಅದು ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅಡಿಪಾಯವನೆ್ನೕ ನಡುಗಿಸಿತು. ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲಾ್ಲ
ತೆರೆದುಕೊಂಡವು. ಎಲಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳ ಸರಪಣಿಗಳು ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27

ಆಗ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಸೆರೆಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈದಿಗಳು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ 28 ಪೌಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಹಾನಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ! ನಾವೆಲಾ್ಲ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

29 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದೀಪವನು್ನ
ತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಳಗೆ ಓಡಿಹೋದನು.
ಅವನು ನಡುಗುತಾ್ತ ಪೌಲ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು. 30

ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ಸಾ್ವಮಿಗಳೇ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು. ಆಗ
ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32 ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆಗ
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರ ಕಳೆದಿತು್ತ. ಆದರೂ ಅವನು ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅವರ ಗಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
34 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯು್ದ
ಅವರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬಹ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾದರು.

35 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಯಕರು ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ,
“ಈ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು!” ಎಂದು ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪೌಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ಆದರೆ ಪೌಲನು, “ನಾವು ಏನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿರೂಪಿಸದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊಡೆಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. ನಾವು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಹಕು್ಕಗಳಿವೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವರೇ? ಇಲ್ಲ! ನಾಯಕರೇ
ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಆ ಸೈನಿಕರು ನಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೌಲ ಸೀಲರು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೇ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. 39 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಪೌಲ ಸೀಲರ ಬಳಿಗ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 40 ಆದರೆ
ಪೌಲ ಸೀಲರು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಲಿಡಿಯಾಳ ಮನೆಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೌಲ ಸೀಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಸೀಲರು

ಪೌಲ ಸೀಲರು ಆಂಫಿಪೊಲಿ ಮತು್ತ ಅಪೊಲೋನಿಯ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು

ಸಭಾಮಂದಿರವಿತು್ತ. 2 ಪೌಲನು ಎಂದಿನಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಈ ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು
ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದೊಡನೆ ಚಚಿರ್ಸಿ
ವಿವರಿಸಿದನು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ
ಬರಲೇಬೇಕಿತು್ತ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. “ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು” ಎಂದು ಪೌಲನು
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. 4 ನಿಜದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಗಿ್ರೕಕರು ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿ ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

5 ಆದರೆ ನಂಬದೆಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಸೂಯೆಗೊಂಡರು.
ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಈ ಕೆಡುಕರು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನರು ಪೌಲ
ಸೀಲರನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಯಾಸೋನನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು
ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ ಅವರು ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಾಸೋನನನೂ್ನ ಕೆಲವು
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನೂ್ನ ನಗರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
“ಈ ಜನರು (ಪೌಲ ಸೀಲರು) ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ
ಗಲಭೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ! 7

ಯಾಸೋನನು ಇವರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೀಸರನ ಕಾನೂನುಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
‘ಯೇಸು’ ಎಂಬ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ರಾಜನಿರುವನೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

8 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಗರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರರು
ಬಹು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. 9 ಅವರು ಯಾಸೋನನಿಂದಲೂ ಇತರ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಂದಲೂ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದರು.

ಪೌಲ ಸೀಲರ ಪ್ರಯಾಣ
10 ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಪೌಲ ಸೀಲರನು್ನ ಬೆರೋಯ

ಎಂಬ ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ಪೌಲ
ಸೀಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರು. ಪೌಲ ಸೀಲರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇವರು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಮತು್ತ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. 12 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ನಂಬಿದರು. ಅತಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗಿ್ರೕಕ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

13 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಥೆಸಲೋನಿಕದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆರೋಯಕೂ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ ಗಲಭೆ ಮಾಡಿದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ಪೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ಆ ಕೂಡಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಸೀಲ ತಿಮೊಥೆಯರು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 15

ಪೌಲನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಅಥೆನ್್ಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಸಹೋದರರು ಪೌಲನಿಂದ ಸೀಲ
ತಿಮೊಥೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. “ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂಬುದೇ
ಆ ಸಂದೇಶ.

ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಪೌಲನು
16 ಪೌಲನು ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಸೀಲ ತಿಮೊಥೆಯರಿಗಾಗಿ ಎದುರು

ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದುಹೋಯಿತು. 17

ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣದ
ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಪೌಲನು ಕೆಲವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ
ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18 ಎಪಿಕೊರಿಯಾ ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕಯಿಕ
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿದರು.
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ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಯಾವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಏನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ?” ಎಂದರು. ಯೇಸುವು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು, “ಕೆಲವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ನಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ” ಎಂದರು.

19 ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ ಅರಿಯೊಪಾಗ ನಾ್ಯಯಸಭೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ಹೊಸ ತತ್ವವನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ
ವಿವರಿಸು. 20 ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ
ಹೊಸದಾಗಿವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ
ಉಪದೇಶದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 (ಅಥೆನಿ್ಸನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳವರು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದ್ದರು.)

22 ಆಗ ಪೌಲನು ಅರಿಯೊಪಾಗ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದನು: “ಅಥೆನಿ್ಸನ ಜನರೇ, ನೀವು ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳಲೂ್ಲ ಬಹು ಧಾಮಿರ್ಕರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 23

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ
ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ,
‘ ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ ’ ಎಂದು ಬರೆದಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ದೇವರನು್ನ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

24 “ದೇವರ ಬಗೆ್ಗಯೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ! ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದಾತನೇ ಆ ದೇವರು. ಆತನೇ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ
ಒಡೆಯನು. ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮಿರ್ಸುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು
ಜೀವಿಸುವವನಲ್ಲ. 25 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವವನೂ್ನ ಉಸಿರನೂ್ನ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕೊಡುವಾತನು ಆ ದೇವರೇ. ಆತನಿಗೆ ಜನರ
ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಕೊರತೆಯೆಂಬುದೂ ಇಲ್ಲ.
26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನಿಂದ ಬೇರೆಲ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತಮಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು
ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು; ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮತು್ತ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು.

27 “ಜನರು ತನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. ತನಗಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಹುಡುಕಿ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಆತನು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುದೂರವಾಗಿಲ್ಲ. 28 ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕವೆ, ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೆಲವು
ಲೇಖಕರು, ‘ನಾವು ಆತನ ಸಂತಾನದವರೇ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.

29 “ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಊಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ ನಿಮಿರ್ಸುವ ರೀತಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ದೇವರಿದಾ್ದನೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಕೂಡದು. ಆತನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ
ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲಲ್ಲ. 30 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು
ದೇವರನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರು
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ. 31 ಪ್ರಪಂಚದ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅಂದು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಇದನು್ನ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾ್ದನೆ.”

32 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿದಾ್ದನೆ
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು. ಇತರರು, “ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು
ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹೇಳಬಹುದು, ಆಗ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33

ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. 34

ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೌಲನನು್ನ ನಂಬಿ ಅವನನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಂಬಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅರಿಯೊಪಾಗ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯ
ಸದಸ್ಯನಾದ ದಿಯೊನಿಸಿಯನೂ ದಮಾರಿ ಎಂಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ
ಮತಿ್ತತರರೂ ಇದ್ದರು.

ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಪೌಲನು

ತರುವಾಯ ಪೌಲನು ಅಥೆನ್ಸನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊರಿಂಥ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಪೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ
ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅಕಿ್ವಲನು ಪೊಂತ

ಎಂಬ ನಾಡಿನವನು. ಆದರೆ ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲ
ಇಟಲಿಯಿಂದ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಇತಿ್ತೕಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ರೋಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕಾ್ಲಡಿಯಸನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಟಲಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿದ್ದರು.

ಪೌಲನು ಅಕಿ್ವಲ ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲರನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋದನು. 3

ಅವರು ಪೌಲನಂತೆ ಗುಡಾರ ತಯಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪೌಲನು
ಅವರಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದು್ದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ದಿನದಂದು ಪೌಲನು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೂ ಚಚಿರ್ಸುತಾ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು. 5

ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಸೀಲ ತಿಮೊಥೆಯರು
ಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದರು. ಅನಂತರ, ಜನರಿಗೆ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲೆ್ಲೕ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಸಮಯವನೆ್ನಲ್ಲ
ಕಳೆದನು. ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೌಲನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪು್ಪ. ನನಿ್ನಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಪೌಲನು ಸಭಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀತಯುಸ್ತ ಎಂಬುವನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನ ಮನೆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. 8

ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನು. ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೌಲನಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

9 ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಪೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ,
“ಭಯಪಡಬೇಡ! ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು, ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ! 10

ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಪೌಲನು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.

ಗಲಿ್ಲಯೋನನ ಮುಂದೆ ಪೌಲ
12 ಅಖಾಯ ನಾಡಿಗೆ ಗಲಿ್ಲಯೋನನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದಾಗ

ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದರು.
ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಕರದೊಯು್ದ, 13

ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಇವನು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಪೌಲನು ಮಾತಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಗಲಿ್ಲಯೋನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಅಪರಾಧವಾಗಲಿ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯವಾಗಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೂರು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು. 15

ನಿಮ್ಮ ಅಪವಾದಗಳು ಕೇವಲ ಪದಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೂ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ
ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16

ಅವರನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದನು.
17 ಬಳಿಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು

ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು. (ಸೋಸೆ್ಥನನು ಆಗ
ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದನು.) ಆದರೆ ಗಲಿ್ಲಯೋನ ಅದನು್ನ
ತನ್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಪೌಲನ ಮರುಪ್ರಯಾಣ
18 ಪೌಲನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು.

ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದನು.
ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ ಸಹ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಕೆಂಖೆ್ರ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪೌಲನು ತನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅದು
ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲರನು್ನ ಪೌಲನು ಬಿಟಿ್ಟಹೋದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ.
ಪೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 20 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇನೂ್ನ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 21 ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರು ಬಯಸುವುದಾದರೆ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟನು. ಹೀಗೆ ಪೌಲನು ಎಫೆಸದಿಂದ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದನು.

22 ಪೌಲನು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯವರನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಅನಂತರ
ಪೌಲನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಾತ್ಯ ಮತು್ತ
ಫಿ್ರಜಿಯ ನಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು.
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ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಖಾಯದಲಿ್ಲ ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು
24 ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡಿ್ರಯಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ

ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ವಿದಾ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದನು. 25

ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹು ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವೊಂದೇ ಇವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ. 26

ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಬಹು ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೇವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆಳವಾಗಿ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡಿದರು.

27 ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಅಖಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಎಫೆಸದ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಖಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಅವರು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು, ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಖಾಯದಲಿ್ಲ
ಈ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಬಹಳ ನೆರವು ನೀಡಿದನು. 28 ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹು ಬಲವಾಗಿ ವಾದಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬುದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದನು.

ಪೌಲ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ

ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಪೌಲನು
ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲವು ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು

ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ, ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು,
2 “ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಾ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಇದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು
ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದರು.

3 ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಪಡೆದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಅವರು, “ಯೋಹಾನನು ಬೋಧಿಸಿದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ನಾವು
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು, “ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತರುವಾಯ ಬರುವಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಯೇಸು”
ಎಂದನು.

5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6 ಬಳಿಕ ಪೌಲನು
ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾದರು.
ಅವರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡಿದರು. 7 ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಇದ್ದರು.

8 ಅನಂತರ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೌಲನು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಮೊಂಡರಾದರು. ಅವರು ನಂಬದೆ ದೇವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಏಷಾ್ಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಬಿಟು್ಟ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತುರನ್ನನ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚಚೆರ್ ನಡೆಸಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು
ಕಳೆದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಏಷಾ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

ಸೆ್ಕೕವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
11 ದೇವರು ಪೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ

ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಪೌಲನ
ಕರವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೆಲವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಗಳು
ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು. ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ದೆವ್ವಗಳು
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

13 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಊರೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ
ದೆವ್ವದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಜನರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೆ್ಕೕವ ಎಂಬವನ ಏಳು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಹೀಗೇ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. (ಸೆ್ಕೕವನು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.) ಅವರೆಲ್ಲರೂ, “ಪೌಲನು ಯಾವ
ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೋ ಆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ
ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ದೆವ್ವವೊಂದು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ
ಯೇಸುವೂ ಗೊತು್ತ ಪೌಲನೂ ಗೊತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು?”
ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಟಿ್ಟತು.

16 ಬಳಿಕ ದೆವ್ವಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಹಾರಿಬಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವರ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದು ಹಾಕಿದನು. ಅವರು ಆ ಮನೆಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋದರು.

17 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರು. 18 ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ತಾವು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 19

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ
ಬೆಲೆಯು ಸುಮಾರು ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳು. 20 ಹೀಗೆ
ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವು ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ನಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಪೌಲನ ಯೋಜನೆ
21 ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಪೌಲನು ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ

ಅಖಾಯ ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಜನೆ
ಮಾಡಿದನು. “ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ
ರೋಮ್ ನಗರವನು್ನ ಸಹ ಸಂದಶಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು ಪೌಲನು
ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ತಿಮೊಥೆ ಮತು್ತ ಎರಸ್ತ ಎಂಬುವರು
ಪೌಲನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪೌಲನು ಅವರನು್ನ ಮಕೆದೋನಿಯ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಪೌಲನು ಇನೂ್ನ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಏಷಾ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂಗಿದನು.

ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಗಲಭೆ
23 ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ತೀವ್ರ

ಗಲಭೆಯೊಂದು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅದು ನಡೆದ ರೀತಿ
ಇಂತಿದೆ: 24 ಅಲಿ್ಲ ದೇಮೇತಿ್ರಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಿದ್ದನು. ಅವನು
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಾಗಿದ್ದನು. ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವತೆಯ ಗುಡಿಯಾಕಾರದಲಿ್ಲ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಅವನು ತಯಾರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಈ
ಕಸುಬನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.

25 ದೇಮೇತಿ್ರಯನು ಈ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ಇದೇ ರೀತಿಯ
ಕಸುಬನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇತರ ಜನರನು್ನ ಸಭೆಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
“ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಸುಬಿನಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಹಣವನು್ನ
ಗಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 26 ಆದರೆ ಪೌಲ
ಎಂಬುವನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ! ಅವನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ಪೌಲನು ಅನೇಕ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರಿ ಅವರನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲಯೂ ಏಷಾ್ಯ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ತಯಾರಿಸುವ ದೇವರುಗಳು ನಿಜವಾದ
ದೇವರುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 27 ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚಿ್ಚಗೇಳಬಹುದು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ,
ಮಹಾದೇವತೆಯಾದ ಅತೆರ್ಮಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಜನರು
ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆಗ, ಏಷಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಇಡೀ
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಅತೆರ್ಮಿಯ ದೇವತೆಯ ವೈಭವ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು” ಎಂದನು.

28 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು,
“ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿದೇವಿಯೇ ಮಹಾದೇವಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
29 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರು. ಜನರು ಗಾಯ
ಮತು್ತ ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ ಎಂಬವರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. (ಇವರಿಬ್ಬರು
ಮಕೆದೋನಿಯದವರು ಮತು್ತ ಪೌಲನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು.) ಬಳಿಕ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕಿ್ರೕಡಾಂಗಣಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದರು. 30 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ ಪೌಲನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
ಅವನನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 31 ಅಲ್ಲದೆ, ಪೌಲನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿದ್ದ
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ಈ ದೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಿ್ರೕಡಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

32 ಕೆಲವು ಜನರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬ ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ,
ಉಳಿದ ಜನರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೂಗಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಭೆಯು
ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ತಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ
ಎಂಬುದೇ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡರ್ ಎಂಬವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ನೂಕಿ ಮಾತಾಡಲು
ಪುಸಲಾಯಿಸಿದರು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ
ಕೈಸನೆ್ನಮಾಡಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ
ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡರನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರು, “ಎಫೆಸದ
ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮಹಾದೇವಿ! ಎಫೆಸದ ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮಹಾದೇವಿ!
ಅತೆರ್ಮಿಯು ಮಹಾದೇವಿ…!” ಎಂದು ಒಂದೇಸಮನೆ ಎರಡು
ತಾಸುಗಳವರೆಗೆ ಕೂಗಿದರು.

35 ಬಳಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ
ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಎಫೆಸದ ಜನರೇ, ಮಹಾದೇವತೆಯಾದ
ಅತೆರ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯನು್ನ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪವಿತ್ರ ಕಲ್ಲನು್ನ ಸಹ
ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 36

ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾಗದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಮೌನದಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನನೆ್ನೕ ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.

37 “ನೀವು ಈ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ
ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ
ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕೆಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ಏನನೂ್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 38

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರುಗಳು
ಇದಾ್ದರೆ. ದೇಮೇತಿ್ರಯನಿಗಾಗಲಿ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ದೂರುಗಳಿವೆಯೇ?
ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು!
ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ವಾದ ಮಾಡಲು ಅದೇ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ!

39 “ನೀವು ಬೇರೆ ಏನನಾ್ನದರೂ ಕುರಿತು
ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಾ? ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,
ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು. 40 ನಾನು ಇದನು್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಇಂದಿನ ಗಲಭೆಯನು್ನ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಜನರು ನಾವು ದಂಗೆ
ಏಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಾವು ಈ ಗಲಭೆಯನು್ನ
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ ಪೌಲನ ಪ್ರಯಾಣ

ಗಲಭೆಯು ನಿಂತುಹೋದ ಮೇಲೆ, ಪೌಲನು ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮಕೆದೋನಿಯಾಕೆ್ಕ

ಹೋದನು. 2 ಅವನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಗಿ್ರೕಸಿಗೆ
(ಅಖಾಯ) ಹೋದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ
ಇದ್ದನು. ಅವನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು.

ಆದರೆ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯೋಜನೆ
ಮಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಮಕೆದೋನಿಯದ
ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. 4 ಕೆಲವು ಜನರು
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ
ಪುರ್ರನ ಮಗನಾದ ಸೋಪತ್ರನು, ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಿಸಾ್ತಕರ್
ಮತು್ತ ಸೆಕುಂದ, ದಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಯ ಮತು್ತ ತಿಮೊಥೆಯ,
ಅಲ್ಲದೆ ಏಷಾ್ಯದ ತುಖಿಕ ಹಾಗು ತೊ್ರಫಿಮ. 5 ಇವರು ಪೌಲನಿಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೋದರು. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ತೊ್ರೕವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹುಳಿ ರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ
ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ನಾವು ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು.
ಐದು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇವರನು್ನ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ನಾವು ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು.

ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ಪೌಲನ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ
7 ಭಾನುವಾರದಂದು, ನಾವೆಲ್ಲರು ಪ್ರಭುವಿನ ರಾತಿ್ರ ಭೋಜನಕೆ್ಕ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದೆವು. ಸಭೆ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪೌಲನು
ಮಾತಾಡಿದನು. ಅವನು ಮರುದಿನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು
ಅಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪೌಲನು ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ
ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. 8 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ
ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದೆ್ದವು. ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ

ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9 ಯುತಿಕ ಎಂಬ ಯುವಕನು ಕಿಟಕಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪೌಲನು ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಇತ್ತ
ಯುವಕನು ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುತಾ್ತ ಮೂರನೆ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ
ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಜನರು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತ
ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಸತಿ್ತದ್ದನು.

10 ಪೌಲನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ, “ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಇವನು ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತನಾದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಪೌಲನು
ಮತೆ್ತ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು
ಊಟಮಾಡಿದನು. ಪೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ಕಾಲ
ಮಾತಾಡಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂಜಾನೆಯಾಗಿತು್ತ. ಬಳಿಕ
ಪೌಲನು ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಜನರು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದ ಆ
ಯುವಕನನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದರಿಂದ
ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಆದರಣೆಯಾಯಿತು.

ತೊ್ರೕವದಿಂದ ಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ
13 ನಾವು ಪೌಲನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಸೊ್ಸಸಿ ಎಂಬ

ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ತಾನು ಭೂಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಬರುವುದಾಗಿಯೂ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಪೌಲನು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 14 ಅಂತೆಯೇ ನಾವು ಪೌಲನನು್ನ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ
ಸಂಧಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದನು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿತಿಲೇನಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 15

ಮರುದಿನ ನಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿ ಖಿಯೋಸ್
ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳವೊಂದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ
ಸಾಮೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಮೂರನೆಯ
ದಿನ ನಾವು ಮಿಲೇತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 16 ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ತಂಗಬಾರದೆಂದು ಪೌಲನು ಆಗಲೇ ನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಏಷಾ್ಯದಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ಕಾಲ ತಂಗಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು
ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿದನು.

ಎಫೆಸದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪೌಲನ ಬುದಿ್ಧಮಾತು
17 ಪೌಲನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

18 ಆ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಾಗ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನಾನು ಏಷಾ್ಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ
ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 19

ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ
ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸಲ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸದೆ, 20 ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದೆನು.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜನರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. 21 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

22 “ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು
ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ತಿಳಿಯದು. 23 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ ಸೆರೆವಾಸವು ನನಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆಯೆಂದು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 24 ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಪಾ್ರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ
ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

25 “ಈಗ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಲಿ ನನ್ನನು್ನ
ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದ್ದ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು
ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. 27 ಯಾಕೆಂದರೆ
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ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲನೆಗೆ
ವಹಿಸಿರುವ ಮಂದೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಗೆ ನೀವು
ಕುರುಬರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ನಾನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ
ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಕೂ್ರರವಾದ ತೋಳಗಳಂತಿರುವ ಅವರು ಮಂದೆಯನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವರು. 30 ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ
ಕೆಲವು ಜನರೇ ದುಬೋರ್ಧಕರಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವರು. 31 ಆದ್ದರಿಂದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನಾನು ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದೆ್ದನು. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿರುಳು
ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮರೆಯದಿರಿ.

32 “ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಕೃಪಾವಾಕ್ಯಕೂ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ ಕೃಪಾವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದು. 33 ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದಗ, ಯಾರ
ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. 34

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 35 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿದು ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ‘ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲೕ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷ’ ಎಂಬ ಯೇಸುವಿನ ಮಾತನು್ನ
ನಾವು ಮರೆಯಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ಪೌಲನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 37 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತರು. “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ
ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು.
ಅವರು ಹಡಗಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೀಳೊ್ಕಟ್ಟರು.

ಪೌಲನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವನು

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಬೀಳೊ್ಕಟ್ಟ ಬಳಿಕ
ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ
ಹೋದೆವು. ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು

ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪತಾರಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. 2 ಫೆನಿಷ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ಹಡಗನು್ನ ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡೆವು. ನಾವು ಆ ಹಡಗನೆ್ನೕರಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದೆವು.

3 ನಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನೌಕಾಯಾನ
ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ
ನಾವು ಹಡಗನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಸಿರಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ
ಟೈರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಡಗನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಡಗಿನಿಂದ
ಸರಕನು್ನ ಇಳಿಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 4 ನಾವು ಟೈರ್ ನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ದಿನ ತಂಗಿದೆ್ದವು.
ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಪೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. 5

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಶರ್ನವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಯೇಸುವಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಶಿಷ್ಯರು, ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬೀಳೊ್ಕಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು. 6

ಬಳಿಕ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ
ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು. ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

7 ನಾವು ಟೈರ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ
ಪೊ್ಟಲೊಮಾಯ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ ಸಹೋದರರನು್ನ
(ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು) ವಂದಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೆ್ದವು. 8

ಮರುದಿನ ನಾವು ಪೊ್ಟಲೊಮಾಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಂಗಿದೆವು. ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ಫಿಲಿಪ್ಪನ
ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ. ಏಳುಮಂದಿ ಸಹಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನೂ
ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 9 ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ನಾಲು್ಕಮಂದಿ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಸುವ
ವರವಿತು್ತ.

10 ನಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಅಗಬ
ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಜುದೇಯದಿಂದ ಬಂದನು. 11 ಅವನು ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಪೌಲನ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ
ತನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನನಗೆ

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈ ನಡುಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿ
ಕಟಿ್ಟಹಾಕುವರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ ಇತರ ಶಿಷ್ಯರು ಪೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13

ಆದರೆ ಪೌಲನು, “ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವಿರಿ? ನೀವು ನನಗೆ ಬಹು
ದುಃಖವನು್ನ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
“ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದೆವು.

15 ಬಳಿಕ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16

ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ
ಸೈಪ್ರಸಿನ ಮಾ್ನಸೋನ ಎಂಬವನ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಯೇಸುವಿನ ಆದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಮಾ್ನಸೋನನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು.

ಪೌಲನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವನು
17 ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 18 ಮರುದಿನ
ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಪೌಲನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 19 ಪೌಲನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ವಂದಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ಹಿರಿಯರು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪೌಲನಿಗೆ, “ಸಹೋದರನೇ,
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂಬುದು
ಇವರ ಆಲೋಚನೆ. 21 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಬಗೆ್ಗ
ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಿಯೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ.

22 “ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನೀನು ಬಂದಿರುವ
ವಿಷಯವು ಇಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 23

ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ: ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕಮಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಶುದಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲಿ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸು. ಅವರ ಖಚುರ್ವೆಚ್ಚನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಡು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು
ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು. ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯನಾಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವರು.

25 “ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ
ಈಗಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.

‘ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ಯಾವ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ’

ಎಂದು ಆ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.

ಪೌಲನ ಬಂಧನ
26 ಆಗ ಪೌಲನು ಆ ನಾಲು್ಕಮಂದಿಯನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಪೌಲನು, ಶುದಾ್ಧಚಾರದ
ವ್ರತದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಶುದಾ್ಧಚಾರದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಕೊನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗಾಗಿಯೂ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ.

27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ
ಏಷಾ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನನು್ನ ಕಂಡು
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, 28 “ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರೇ, ನಮಗೆ
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ಸಹಾಯಮಾಡಿ! ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ (ದೇವಾಲಯ) ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನೇ. ಈಗ ಇವನು ಕೆಲವು
ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ! ಈ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಇವನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಿದರು. 29 (ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪೌಲನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ತೊ್ರಫಿಮ ಎಂಬವನನು್ನ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಎಫೆಸದ
ತೊ್ರಫಿಮನು ಗಿ್ರೕಕನಾಗಿದ್ದನು. ಪೌಲನು ಇವನನು್ನ ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಅವರು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು.)

30 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡರು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಪೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. 31 ಅವರು
ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ
ಗಲಭೆಯುಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ರೋಮ್ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 32 ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಕೆಲವು
ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸೈನಿಕರನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಜನಸಮೂಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಂಡ ಜನರು ಪೌಲನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

33 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಹೋಗಿ ಪೌಲನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು? ಇವನು ಏನು ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದನು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 34 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು
ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬೊಬೆ್ಬಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಗಾಟದಿಂದಾಗಿಯೂ ಏನು
ನಡೆಯಿತೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಪೌಲನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 35 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಪೌಲನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಜನರು, “ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲರಿ!” ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.

37 ಸೈನಿಕರು ಪೌಲನನು್ನ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ
ಕೊಂಡೊಯು್ಯತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಪೌಲನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ, “ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು, “ಓಹೋ, ನಿನಗೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯಾ?
38 ಹಾಗಾದರೆ, ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತ ನೀನಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ
ಹಿಂದೆ ಗಲಭೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೇ ನೀನೆಂದು ನಾನು
ಭಾವಿಸಿದೆ್ದ. ಆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವನು ನಾಲು್ಕಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಕೊಲೆಗಾರರನು್ನ ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

39 ಪೌಲನು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಾಸರ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯನು. ತಾಸರ್ವು
ಸಿಲಿಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರದ ಪ್ರಜೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಪೌಲನಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ, ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ಮೌನವಾದರು. ಆಗ ಪೌಲನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಿದನು.

ಪೌಲನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದು್ದ

ಪೌಲನು, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗಳೇ, ನನ್ನ
ಪ್ರತಿವಾದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!” ಎಂದನು.

2 ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತಷು್ಟ
ನಿಶಬ್ಧರಾದರು.

3 ಆಗ ಪೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು. ನಾನು
ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಸಿಲಿಸಿಯ ದೇಶದ ತಾಸರ್ದಲಿ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದದು್ದ
ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ. ನಾನು ಗಮಲಿಯೇಲನ ವಿದಾ್ಯಥಿರ್ಯಾಗಿದೆ್ದನು.
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಅವನು ನನಗೆ
ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇಂದು ಇಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಂತೆಯೇ
ನಾನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದ.
4 ಯೇಸುವಿನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತರೋ
ಅವರನು್ನ ನಾನು ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಪುರುಷರನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದೆನು.

5 “ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀನಾಯಕರ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಒಂದು ಸಲ, ಈ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. (ಯೇಸುವಿನ) ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ
ದಂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದ.

ಪೌಲನ ತನ್ನ ಮನಪರಿವತರ್ನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ
6 “ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ

ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗಿತು್ತ.
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. 7 ನಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. ಆಗ ವಾಣಿಯೊಂದು ನನಗೆ,
‘ಸೌಲನೇ, ಸೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ?’
ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

8 “ನಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಯಾರು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ವಾಣಿಯು, ‘ನಾನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. ನೀನು ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವುದು
ನನ್ನನೆ್ನೕ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 9 ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು
ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡಿದರು.

10 “ನಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದೆನು. ಪ್ರಭುವು
‘ಎದು್ದ ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11 ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಆ ಬೆಳಕು ನನ್ನನು್ನ
ಕುರುಡನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು.

12 “ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯ ಎಂಬುವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ಅನನೀಯನು ಧಾಮಿರ್ಕ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಅನನೀಯನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಸಹೋದರನಾದ ಸೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಮತೆ್ತ ದೃಷಿ್ಟ
ಬರಲಿ!’ ಎಂದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು ಮತು್ತ ನಾನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.

14 “ಅನನೀಯನು ನನಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಬಹುಕಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀನು ದೇವರ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನನು್ನ
(ಯೇಸು) ನೋಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 15 ನೀನು
ಕಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆ. 16 ಈಗ ನೀನು ತಡಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಎದೆ್ದೕಳು!
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 “ತರುವಾಯ ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು. ನಾನು
ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನನಗೊಂದು
ದಶರ್ನವಾಯಿತು. 18 ನಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು
ನನಗೆ, ‘ಬೇಗನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಡು! ನನ್ನ ಕುರಿತಾದ
ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಈ ಜನರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 “ನಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ
ಹೊಡೆಸುತಿ್ತದ್ದವನು ನಾನೇ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಜನರನು್ನ ಪತೆ್ತಹಚಿ್ಚ ಬಂಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಎಲಾ್ಲ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ
ಸೆ್ತಫನನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ನಾನು ಅಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಅವರು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾಗ ನಾನೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಸಹ ನಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ!’
ಎಂದೆನು.

21 “ಆದರೆ ಯೇಸು ನನಗೆ, ‘ಈಗ ಹೊರಡು,
ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.”

22 ಪೌಲನು ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದಾಗ
ಅವರು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, “ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲರಿ! ಅವನನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ! ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಜೀವಿಸಲು ಅವಕಾಶವನೆ್ನೕ ಕೊಡಕೂಡದು!” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 23

ಅವರು ಬೊಬೆ್ಬಹಾಕಿದರು; ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಬೀಸಿದರು;
ಧೂಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿದರು. 24 ಆಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ಪೌಲನನು್ನ ದಂಡಿನ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಹೊಡೆಯಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಪೌಲನ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಈ ರೀತಿ ಕೂಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಪೌಲನಿಂದಲೇ
ಹೇಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 25

ಸೈನಿಕರು ಹೊಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪೌಲನನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
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ರೋಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪೌಲನು, “ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪಾರ್ಗಿಲ್ಲದ
ರೋಮ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆಯೋ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ? ಈ ಮನುಷ್ಯನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಹೇಳು, ನೀನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಯೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಪೌಲನು, “ಹೌದು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
28 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು, “ನಾನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲು ಬಹಳ

ಹಣಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು, “ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆ”

ಎಂದನು.
29 ಪೌಲನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಆ ಕೂಡಲೇ

ಪೌಲನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಪೌಲನನು್ನ ಆಗಲೇ
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಪೌಲನು ರೋಮಿನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು.

ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವನು
30 ಮರುದಿನ, ಪೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಂದ

ಆಪಾದನೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮಹಾಯಾಜಕರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯವರಿಗೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಪೌಲನ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಭೆಯ
ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿ, “ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ

ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ
ಅನನೀಯನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು. ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಅನನೀಯನು ಪೌಲನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಪೌಲನ ಬಾಯಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಳಿದನು. 3 ಪೌಲನು ಅನನೀಯನಿಗೆ,
“ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಹ ಹೊಡೆಯುವನು! ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆ
ನೀನು! ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಮಾಡಲು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆಯಾ! ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅದು
ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಪೌಲನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ, “ದೇವರ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಿಗೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಕೂಡದು! ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಪೌಲನು, “ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ‘ನಿಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳುನು್ನ ಆಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸದು್ದಕಾಯರಾಗಿದ್ದರು; ಮತೆ್ತ
ಕೆಲವರು ಫರಿಸಾಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌಲನು, “ನನ್ನ
ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಫರಿಸಾಯನು! ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ಫರಿಸಾಯನಾಗಿದ್ದನು! ಸತ್ತವರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುತಾ್ತರೆಂದು
ನಾನು ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

7 ಪೌಲನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ ಸದು್ದಕಾಯರಿಗೂ
ದೊಡ್ಡ ವಾಗಾ್ವದವಾಯಿತು. ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 8

(ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲ; ದೇವದೂತರುಗಳಾಗಲಿ
ಆತ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದು್ದಕಾಯರ ನಂಬಿಕೆ.
ಫರಿಸಾಯರ ನಂಬಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.) 9 ಈ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಆಭರ್ಟಿಸಿತೊಡಗಿದರು. ಫರಿಸಾಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನೂ ತಪು್ಪ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತಲ್ಲ! ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನಾಗಲಿ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು!” ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

10 ಈ ವಾಗಾ್ವದವು ಜಗಳವಾಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು
ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಪೌಲನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

11 ಮರುದಿನ ರಾತಿ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವು ಬಂದು ಪೌಲನ ಬಳಿ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು! ನೀನು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ರೋಮಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಚು
12 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ತಾವು

ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದ ಹೊರತು ಏನನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಏನನೂ್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 13

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಹರಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಾವು ಪೌಲನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ
ಕಠಿಣವಾದ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ! 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೂ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಪೌಲನಿಗೆ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೌಲನನು್ನ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಪೌಲನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಕಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನು ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ಪೌಲನು
ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಇವನು ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯು ಪೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನನು್ನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗೆ, “ಈ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆವಾಸದಲಿ್ಲರುವ ಪೌಲನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು ಇವನು ನಿನಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು
ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, “ನೀನು ಏನು
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

20 ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು, “ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಪೌಲನಿಗೆ
ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ನೆವವನು್ನ ಹೇಳಿ ನಾಳೆಯ ಆಲೋಚನಾಸಭೆಗೆ
ಪೌಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 21 ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ!
ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ತನಕ ತಿನು್ನವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ! ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆಗಾಗಿ
ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಯೌವನಸ್ಥನಿಗೆ, “ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಪೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು
23 ಬಳಿಕ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು

ಅವರಿಗೆ, “ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯ ಅಶ್ವದಳವನೂ್ನ
ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಭಲೆ್ಲಯವರನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. ಈ ರಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 24 ಪೌಲನ
ಪ್ರಯಾಣಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ
ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲೇಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಒಂದು ಪತ್ರವನೂ್ನ
ಬರೆದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತು್ತ:
26 ಕಾ್ಲಡಿಯ ಲೂಸಿಯನಿಂದ ಮಹಾರಾಜಶಿ್ರೕಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ,
ವಂದನೆಗಳು.
27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇವನು ರೋಮ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆನು.
28 ಅವರು ಇವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದೆ. 29 ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಪೌಲನು
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ
ಆಪಾದನೆಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಾಗಲಿ
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ಮರಣದಂಡನೆಗಾಗಲಿ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ
ದೂರುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಪಾದಕರಿಗೂ ಸಹ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

31 ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೈನಿಕರು
ಕಾಯರ್ವೆಸಗಿದರು. ಆ ರಾತಿ್ರ ಸೈನಿಕರು ಪೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರಯ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 32 ಮರುದಿನ
ಅಶ್ವದಳದವರು ಪೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಉಳಿದ ಸೈನಿಕರು ಮತು್ತ ಭಜಿರ್ದಾರರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ
ಸೈನ್ಯದ ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 33 ಅಶ್ವದಳದವರು ಸೆಜರೇಯ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

34 ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಪೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು ಯಾವ ದೇಶದವನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ,
ಸಿಲಿಸಿಯದವನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. 35 ರಾಜ್ಯಪಾಲನು, “ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು
ಪೌಲನನು್ನ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. (ಈ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಹೆರೋದನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು.)

ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೋಷಾರೋಪಣೆ

ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕ ಅನನೀಯನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಮತು್ತ
ತೆತುರ್ಲ್ಲ ಎಂಬ ವಕೀಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ರಾಜ್ಯಪಾಲನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಮಾಡಲು ಸೆಜರೇಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಪೌಲನನು್ನ ಸಭೆಗೆ
ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ತೆತುರ್ಲ್ಲನು ತನ್ನ ಆಪಾದನೆಗಳನು್ನ
ಹೊರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು:

“ಮಹಾರಾಜಶಿ್ರೕಗಳಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಜನರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದ
ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ನಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ಬಹು
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
4 ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಮಯವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಯಸದೆ, ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳುವೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರು. 5 ಈ ಮನುಷ್ಯನು (ಪೌಲನು) ಗಲಭೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ, ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಇವನು ಗಲಭೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುತಾ್ತನೆ. ಇವನು ‘ನಜರೇನ’ ಪಂಗಡದ
ನಾಯಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಅಲ್ಲದೆ, ಇವನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು, ಆದರೆ ನಾವು ಇವನನು್ನ
ತಡೆದೆವು. 7 8 ಸ್ವತಃ ನೀನೇ ಇವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳು.
ಆಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.” 9 ಉಳಿದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸತ್ಯವಾದುವುಗಳು!” ಎಂದರು.

ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಎದುರು ಪೌಲನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
10 ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ಪೌಲನಿಗೆ ಸನೆ್ನಮಾಡಿ, ಮಾತಾಡಲು

ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆಗ ಪೌಲನು ಹೀಗೆಂದನು: “ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದ
ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನೀನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
11 ನಾನು ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ಕೇವಲ
ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷೆ್ಟ. ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ್ವತಃ ನೀನೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ. 12 ನಾನು ದೇವಾಲಯದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ
ವಾದ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ
ಇವರು ನೋಡಿಲ್ಲ. 13 ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಲಾರರು.

14 “ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸುವಿನ
ಮಾಗರ್ದ ಹಿಂಬಾಲಕನಾದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮಾಗರ್ವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗೂ ಇದೆ.
ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದೇ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. 16 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದನು್ನ

ಸರಿಯಾದದು್ದ ಎಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೋ ಅದನು್ನ ದೇವರ
ಮುಂದೆಯೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

17 “ನಾನು ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿ
ಹೋದೆನು. 18 ನಾನು ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತನಾಗಿದಾ್ದಗ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ನಾನು
ಶುದಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದನು. ನಾನು ಯಾವ
ಗಲಭೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ಜನರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆದರೆ ಏಷಾ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಈಗ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಿತು್ತ. ನಾನು
ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಏಷಾ್ಯದ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತು್ತ. 20 ನಾನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಾ್ದಗ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದವೆಂದು
ಇಲಿ್ಲರುವ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನೕ ಕೇಳು. 21 ನಾನು ಅವರ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದಾ್ದಗ, ‘ಸತ್ತವರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುತಾ್ತರೆಂದು ನಾನು
ನಂಬುವುದರಿಂದ ಇಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!’
ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ.”

22 ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೇಸುವಿನ ಮಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಮೊದಲೇ ಸಾಕಷು್ಟ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
“ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಲೂಸಿಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23

ಪೌಲನನು್ನ ಕಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ
ಪೌಲನ ಮಿತ್ರರು ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಅವನು
ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಫೇಲಿಕ್ಸ ಮತು್ತ ಅವನ ಪತಿ್ನಯ ಮುಂದೆ ಪೌಲನು
24 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ

ದೂ್ರಸಿಲ್ಲಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಕೆ ಯೆಹೂದ್ಯಳು. ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಪೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನು ಆಲಿಸಿದನು. 25

ಆದರೆ ನೀತಿಯಬಾಳೆ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯನಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವನು
ಭಯಗೊಂಡು, “ಈಗ ನೀನು ಹೋಗು! ನನಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಮಯವಿರುವಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
26 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಲಂಚ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಅವನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ಸಲ ಪೌಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು.

27 ಆದರೆ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬದಲಾಗಿ
ಪೊಸಿರ್ಯ ಫೆಸ್ತನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾದನು. ಆದರೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪೌಲನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು.

ಸೀಸರನನು್ನ ಕಾಣಲು ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಮನವಿ

ಫೆಸ್ತನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಸೆಜರೇಯದಿಂದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2

ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ ಯೆಹೂದ್ಯ
ನಾಯಕರು ಫೆಸ್ತನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 3 ಅಲ್ಲದೆ ಪೌಲನನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಫೆಸ್ತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ
ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು, “ಇಲ್ಲ!
ಪೌಲನನು್ನ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾನೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗ
ಹೋಗಲಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬರಲಿ. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಸೆಜರೇಯದಲೆ್ಲೕ ಅವರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

6 ಫೆಸ್ತನು ಇನೂ್ನ ಎಂಟು-ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಮರುದಿನ
ಅವನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪೌಲನನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಫೆಸ್ತನು ನಾ್ಯಯಾಸಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 7 ಪೌಲನು ನಾ್ಯಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದನು.
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದೋಷಾರೋಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಆಧಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 8

ಪೌಲನು ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡುತಾ್ತ, “ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
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ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ
ಸೀಸರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಪೌಲನಿಗೆ, “ನೀನು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬಯಸುವೆಯಾ? ಈ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳ
ಕುರಿತು ನಾನು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಪೌಲನು, “ಈಗ ನಾನು ಸೀಸರನ ನಾ್ಯಯಾಸಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ತೀಪಾರ್ಗಬೇಕಾದದು್ದ ಇಲಿ್ಲಯೇ! ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದು್ದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಆ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಇವರ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳು
ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಇವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ!”
ಎಂದನು.

12 ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡಿದನು.
ಬಳಿಕ ಅವನು, “ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಸೀಸರನೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ
ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೇ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

ಹೆರೋದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಪೌಲನು
13 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ

ರಾಣಿ ಫೆಸ್ತನನು್ನ ವಂದಿಸಲು ಸೆಜರೇಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 14 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. ಫೆಸ್ತನು ಪೌಲನ ವಾ್ಯಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿದನು: “ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಸೆರೆಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಇದಾ್ದನೆ. 15 ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಹಿರಿಯ
ನಾಯಕರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. 16 ಆದರೆ ನಾನು,
‘ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ರೋಮ್ನವರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರವವರನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ತಡಮಾಡದೆ
ಮರುದಿನವೇ ನಾ್ಯಯಾಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
(ಪೌಲನನು್ನ) ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.
18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದ
ಪ್ರಕಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ
ಅಪರಾಧವನಾ್ನಗಲಿ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅವರ ಸ್ವಂತ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದ್ದವು ಮತು್ತ ಯೇಸು ಎಂಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುರಿತದಾ್ದಗಿದ್ದವು. ಸತು್ತಹೋದ ಯೇಸು ಈಗ
ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳಿದನು. 20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಪೌಲನಿಗೆ, ‘ನೀನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲೆ್ಲೕ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವೆಯಾ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದೆನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ‘ಚಕ್ರವತಿರ್ಯೇ (ಸೀಸರನೇ) ನನ್ನ
ವಾದವನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸಲಿ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು’
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಕಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.”

22 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫೆಸ್ತನು, “ಅವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀನು ನಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರಪ್ಪ ರಾಜ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆ ರಾಣಿ ವೈಭವದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಹಾಗೂ
ಸೆಜರೇಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಡನೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಂದರು.
ಪೌಲನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಫೆಸ್ತನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

24 ಫೆಸ್ತನು ಹೀಗೆಂದನು: “ರಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ
ನೆರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೇ, ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನ
(ಪೌಲನ) ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಮತು್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನಗೆ ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ, ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 25 ನಾನು ಇವನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ತಪೂ್ಪ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ

ಸೀಸರನಿಂದಲೇ ತನಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗಬೇಕೆಂದು ಇವನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನು್ನ ರೋಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ನಾನು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ. 26 ಆದರೆ ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೀಸರನಿಗೆ
ಬರೆಯಲು ನಿದಿರ್ಷ್ಟವಾದ ಅಪರಾಧವೇನೂ ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇವನನು್ನ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ರಾಜನಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಇವನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಇವನ ಬಗೆ್ಗ ಸೀಸರನಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಏನಾದರೂ
ವಿಷಯವುನು್ನ ಕೊಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 27 ನಾನು
ಯೋಚಿಸುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ವಿರುದ್ಧವಿರುವ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಅವನನು್ನ ಸೀಸರನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮೂಖರ್ತನವಾಗಿದೆ.”

ರಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಪೌಲನು

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಪೌಲನಿಗೆ, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪೌಲನು
ತನ್ನ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಮಾತಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: 2

“ರಾಜನಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. ಇಂದು ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ
ದೊರೆತಿರುವುದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವೆಂದೇ ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ನಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ,
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ವಾದಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲಿಸು.

4 “ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅನಂತರ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸಿದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರು. 5

ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಫರಿಸಾಯನಾಗಿದೆ್ದನೆಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡಗಿಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಫರಿಸಾಯರು ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದ ಕಟೆ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುತಾ್ತರೆ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಈಗ
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಈ ವಾಗಾ್ದನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ನಮ್ಮ ಜನರು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹಗಲಿರುಳು ದೇವರ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ. ನಾನು ಸಹ ಇದೇ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಪಾದನೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸಿದಾ್ದರೆ! 8 ಸತ್ತವರನು್ನ ದೇವರು
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?

9 “ನಾನು ಫರಿಸಾಯನಾಗಿದಾ್ದಗ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 10 ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲು ಮಹಾಯಾಜಕರು ನನಗೆ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದಾಗ ಅದಕೆ್ಕ
ನಾನೂ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 11 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದೆನು.
ಯೇಸುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು. ಆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಹುಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿಹುಡುಕಿ
ಹಿಂಸಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವಿದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೋದೆನು.

ತನಗಾದ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನ ಸಾಕ್ಷಿ
12 “ಒಂದುಸಲ, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು

ಮಹಾಯಾಜಕರು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 13 ನಾನು ದಮಸ್ಕದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಆಗ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗಿತು್ತ. ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಆಗ ಆಕಾಶದಿಂದ
ಸೂಯರ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕೊಂದು ಬಂದು ನನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. 14 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದವು. ಆಗ ವಾಣಿಯೊಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ವಾಣಿಯು, ‘ಸೌಲನೇ, ಸೌಲನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಯಾಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ? ಮುಳು್ಳಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದು ನಿನಗೆ
ಕಷ್ಟ’ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

15 “ನಾನು, ‘ಪ್ರಭುವೇ, ನೀನು ಯಾರು?’ ಎಂದೆನು.
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“ಪ್ರಭುವು, ‘ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೇಸುವೇ ನಾನು. 16

ಎದೆ್ದೕಳು! ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 17 ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜನರಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡಾಗದಂತೆ
ಕಾಪಾಡುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18

ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಬರುವಂತೆಯೂ ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ವಿಮುಖರಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರರಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪಾಲು ಹೊಂದುವರು’
ಎಂದನು.”

ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನ ವಿವರಣೆ
19 ಪೌಲನು ಮಾತನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: “ರಾಜನಾದ

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ನಾನು ಪರಲೋಕದ ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ
ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾದೆನು. 20 ನಾನು ಜನರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ’
ಎಂತಲೂ ಅವರಿಗಾಗಿರುವ ಮಾನಸಾಂತರವನು್ನ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆನು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದಮಸ್ಕಕೂ್ಕ ಬಳಿಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ
ಜುದೇಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೂ
ಹೋದೆನು.

21 “ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಕಂಡ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಹೊಸದನೂ್ನ ಹೇಳದೆ,
ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತು್ತ,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ತರುತಾ್ತನೆಂದು
ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.”

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಲು ಪೌಲನ ಪ್ರಯತ್ನ
24 ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರಲು

ಫೆಸ್ತನು, “ಪೌಲನೇ, ನೀನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿರುವೆ! ಅಧಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

25 ಪೌಲನು, “ಮಹಾರಾಜಶಿ್ರೕಗಳಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ನಾನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ.
ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು
ಮೂಖರ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
26 ರಾಜನಾದ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿದಿವೆ. ನಾನು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲೆ್ಲನು. ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ಕೇಳಿದಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. 27 ರಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಬರೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ನಂಬುವಿಯಾ? ನೀನು ನಂಬುವೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ!” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

28 ರಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಪೌಲನಿಗೆ, “ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೆ್ರೖಸ್ತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀನು
ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

29 ಪೌಲನು, “ಸುಲಭವೋ ಕಷ್ಟವೋ ಅದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂದು ನನ್ನನು್ನ ಆಲಿಸುತಿ್ತರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ರಾಜ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು, ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಫೆಸ್ತನು, ಬೆನಿರ್ಕೆರಾಣಿ ಮತು್ತ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದನಿಂತು 31

ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಬಾರದು.
ಇವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ!” ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 32 ಬಳಿಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ, “ಇವನು
ಸೀಸರನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಬಹುದಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ರೋಮಿಗೆ ಪೌಲನ ನೌಕಾಯಾನ

ನಾವು ಇಟಲಿಗೆ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನವಾಯಿತು. ಪೌಲನಿಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು
ಕೈದಿಗಳಿಗೂ ಜೂಲಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯು

ಕಾವಲಾಗಿದ್ದನು. ಜೂಲಿಯಸನು ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ನಾವು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟೆವು. ಆ
ಹಡಗು ಅದ್ರಮಿತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದಿತು್ತ ಮತು್ತ ಏಷಾ್ಯದ
ಬೇರೆಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತು್ತ. ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ನು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಥೆಸಲೋನಿಕ ಪಟ್ಟಣದವನು.

3 ಮರುದಿನ ನಾವು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು.
ಜೂಲಿಯಸನು ಪೌಲನ ಬಗೆ್ಗ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವನು ಪೌಲನಿಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಪೌಲನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೈಸಿದನು. 4 ನಾವು ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟೆವು.
ಎದುರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೈಪ್ರಸ್ ದಿ್ವೕಪದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. 5 ಸಿಲಿಸಿಯಾಕೂ್ಕ
ಪಾಂಫೀಲಿಯಕೂ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನಾವು
ದಾಟಿದೆವು. ಬಳಿಕ ನಾವು ಲುಸಿಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ “ಮುರ”
ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆವು. 6 ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡಿ್ರಯಾದಿಂದ ಬಂದ
ಹಡಗೊಂದು “ಮುರ”ದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದ್ದನು್ನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯು ಕಂಡನು.
ಈ ಹಡಗು ಇಟಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆ
ಹಡಗಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು.

7 ನಾವು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೌಕಾಯಾನ
ಮಾಡಿದೆವು. ಎದುರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ನಾವು ಸಿ್ನೕಡ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಲುಪುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ಸಾಲೊ್ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ದಕ್ಷಿಣದ
ಭಾಗದಲಿ್ಲ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. 8 ನಾವು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ
ಕರಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಳಿಕ ನಾವು “ಸುರಕ್ಷಿತ
ರೇವು” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಲಸಾಯ ಪಟ್ಟಣವು ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.

9 ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಈಗ
ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕರವಾಗಿತು್ತ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಉಪವಾಸ ದಿನ ಆಗಲೇ ಕಳೆದಿತು್ತ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ
ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಮತು್ತ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳು ಸಹ
ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!” ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ ನೌಕೆಯ
ನಾಯಕನು ಮತು್ತ ನೌಕೆಯ ಯಜಮಾನನು ಪೌಲನ ಮಾತನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯು ಪೌಲನ ಮಾತಿಗೆ
ಗಮನ ಕೊಡದೆ, ನೌಕೆಯ ನಾಯಕನು ಮತು್ತ ಯಜಮಾನನು
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿದನು. 12 ಆ ರೇವು (ಸುರಕ್ಷಿತ ರೇವು)
ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೆಚು್ಚಮಂದಿ
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ನಾವು ಫೆನಿಕ್್ಸಗೆ ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ಅವರ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
ಫೆನಿಕ್್ಸ ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಆಗೆ್ನೕಯ
ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಬಂದರನು್ನ ಅದು ಹೊಂದಿತು್ತ.

ಬಿರುಗಾಳಿ
13 ಬಳಿಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಗಾಳಿಯು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಿಂದ

ಬೀಸತೊಡಗಿತು. ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು, “ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದು್ದ ಈ
ಗಾಳಿಯೇ, ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿತು!” ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಡಗಿನ ಲಂಗರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎಳೆದರು. ನಾವು ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದ ಕರಾವಳಿಯಲೆ್ಲೕ ನೌಕಾಯಾನ
ಮಾಡಿದೆವು. 14 ಆದರೆ “ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತ” ಎಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿಯು
ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಬೀಸತೊಡಗಿ 15 ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಯಿತು. ಹಡಗು ಅದಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತೊಡಗಿದೆವು.

16 ನಾವು “ಕಾವ್ದ” ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾದುಹೋದೆವು. ಆಗ ನಾವು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ
ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ
ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿತು್ತ. 17 ಬಳಿಕ ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗದಂತೆ
ಹಡಗಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅನಂತರ “ಸತಿರ್ಸ್”
ಎಂಬ ಕಳು್ಳಸುಬಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೊ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಯಿಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ
ಹಡಗನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಗಾಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
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18 ಮರುದಿನ, ಬಿರುಗಾಳಿ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಜನರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರು. 19

ಒಂದು ದಿನವಾದ ನಂತರ ಹಡಗಿನ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೈಯಾರೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟರು. 20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು
ಸೂಯರ್ನನಾ್ನಗಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಭೀಕರವಾಗಿತು್ತ. ನಾವು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ನಾವು ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

21 ಆ ಜನರು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ
ಒಂದು ದಿನ ಪೌಲನು ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ಜನರೇ,
ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತು್ತ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ
ನಷ್ಟವಾಗಲಿ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗಲಾದರೋ ನೀವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಹಡಗು
ನಾಶವಾಗುವುದು. 23 ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ದೂತನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಾನು
ಆರಾಧಿಸುವುದು. ನಾನು ಆತನವನು. 24 ದೇವರ ದೂತನು,
‘ಪೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ! ನೀನು ಸೀಸರನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನೌಕಾಯಾನ ಮಾಡತಿ್ತರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ
ಜನರೇ, ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ! ನಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಆತನ ದೂತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನೆರವೇರುವುದು. 26

ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

27 ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾತಿ್ರ ನಾವು ಆದಿ್ರಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ
ಹೊಯಾ್ದಡುತಾ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ನಾವು
ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಾವಿಕರು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರು. 28 ಅವರು ಅಳತೆ ಗುಂಡನು್ನ ಹಗ್ಗದ ತುದಿಗೆ
ಕಟಿ್ಟ ಹಗ್ಗವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ನೀರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ
ಆಳವಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ಹಗ್ಗವನು್ನ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಆಳ ತೊಂಭತು್ತ
ಅಡಿಯಿತು್ತ. 29 ಹಡಗು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಬಹುದೆಂದು ನಾವಿಕರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಾಲು್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ
ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿಯಬಿಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಬೆಳಗಾಗಲೆಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 30 ನಾವಿಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಡಗನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ,
ಹಡಗಿನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಲಂಗರುಗಳನು್ನ
ಇಳಿಸುವವರಂತೆ ನಟಿಸಿದರು. 31 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ಈ ನಾವಿಕರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇರದಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ದೋಣಿಯನು್ನ
ನೀರುಪಾಲು ಮಾಡಿದರು.

33 ಇನೂ್ನ ಬೆಳಕಾಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ತಿನು್ನವಂತೆ
ಪೌಲನು ಅವರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸುತಾ್ತ, “ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲು್ಕ ದಿನಗಳಿಂದ
ನೀವು ಊಟವನೆ್ನೕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 34 ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ
ತಿನು್ನವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ,
ಪೌಲನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದನು. 36 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಂಡು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದರು. ಆ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರ
ಎಪ್ಪತಾ್ತರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 38 ನಾವು ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷು್ಟ ತಿಂದೆವು.
ಬಳಿಕ ದವಸವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಎಸೆದು ಹಡಗನು್ನ
ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದೆವು.

ನೌಕೆಯ ನಾಶ
39 ಬೆಳಗಾದಾಗ ನಾವಿಕರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಆದರೆ

ಅದು ಯಾವ ಭೂಮಿಯೆಂದು ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಂಡದು್ದ
ಉಸುಬಿನ ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲಿ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಡಗನು್ನ ಆ
ಕೊಲಿ್ಲಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾವಿಕರು ಬಯಸಿದರು. 40 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಚುಕಾ್ಕಣಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುಂಭಾಗದ ಹಾಯಿಯನು್ನ ಗಾಳಿಗೆ
ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ ಹಡಗನು್ನ ದಡದತ್ತ ನಡೆಸತೊಡಗಿದರು. 41 ಆದರೆ ಹಡಗು
ಉಸುಬಿನ ದಿಬ್ಬಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹಡಗಿನ ಮುಂಭಾಗವು ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹಡಗು ಚಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು
ಹಡಗಿನ ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಬಡಿದು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು.

42 ಕೈದಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಈಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಸೈನಿಕರು ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 43 ಆದರೆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜೂಲಿಯಸನು
ಪೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಲಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಜು ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ
ಈಜಿಕೊಂಡು ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಜೂಲಿಯಸನು ಹೇಳಿದನು.
44 ಉಳಿದ ಜನರು ಹಲಗೆಗಳ ಅಥವಾ ಹಡಗಿನ ತುಂಡುಗಳ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ.

ಮಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಪೌಲನು

ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು
ಮಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 2 ಆಗ
ಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ ತುಂಬ ಚಳಿಯಿತು್ತ.

ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರುಣೆತೋರಿ
ನಮಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು. 3 ಪೌಲನು
ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ
ಹಾಕುತಿ್ತರಲು ಅದರ ಕಾವಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿಷದ ಹಾವೊಂದು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪೌಲನ ಕೈಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು. 4 ಪೌಲನ ಕೈಗೆ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಹಾವನು್ನ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನೋಡಿ, “ಇವನು
ಕೊಲೆಗಾರನೇ ಸರಿ! ಇವನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಸಾಯದಿದ್ದರೂ ಇವನು
ಬದುಕುವುದು ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಆ ಹಾವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಝಾಡಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟನು. ಪೌಲನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಪೌಲನ ಮೈ
ಊದಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಸತು್ತಬೀಳುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೌಲನನೆ್ನೕ ಬಹು ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ
ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಪೌಲನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, “ಇವನೊಬ್ಬ
ದೇವರು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಆ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆಲವು ಹೊಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಆ ದಿ್ವೕಪದ
ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕಿ್ತಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಹೊಲಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಪೊಪಿ್ಲಯ. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದನು.
ಪೊಪಿ್ಲಯನು ಕನಿಕರ ತೋರಿದನು. ನಾವು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನವಿದೆ್ದವು. 8 ಪೊಪಿ್ಲಯನ ತಂದೆಯು ಬಹಳ
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರವಿತು್ತ ಮತು್ತ ರಕ್ತಭೇದಿಯಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಪೌಲನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಅವನ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9 ಇದಾದ ನಂತರ
ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ರೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಪೌಲನು
ಅವರನು್ನ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

10 ಆ ದಿ್ವೕಪ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರು.
ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿದೆ್ದವು. ನಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

ರೋಮಿಗೆ ಪೌಲನ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಲೆಕಾ್ಸಂಡಿ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬಂದ ಹಡಗೊಂದನು್ನ ನಾವು
ಹತಿ್ತದೆವು. ಆ ಹಡಗು ಚಳಿಗಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಲ್ಟ ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲೕ
ತಂಗಿತು್ತ. ಆ ಹಡಗಿನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಗಿ್ರೕಕ್ ದೇವತೆಗಳ
ಚಿಹೆ್ನಯಿತು್ತ. 12 ನಾವು ಸಿರಾಕೊಸ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನವಿದೆ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು 13 ರೇಗಿಯ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ ನೈರುತ್ಯ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸತೊಡಗಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನವಾದ
ಮೇಲೆ ಪುತೋಲಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡೆವು. ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು
ವಾರವಾದರೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ರೋಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 15 ನಾವು ಇಲಿ್ಲರುವುದು
ರೋಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ “ಅಪಿ್ಪಯ” ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗೂ ಮತು್ತ
“ತಿ್ರಛತ್ರ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಬಂದರು. ಈ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ ಕಂಡಾಗ
ಪೌಲನು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು.

ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ಪೌಲನು
16 ಬಳಿಕ ನಾವು ರೋಮಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಲು

ಪೌಲನಿಗೆ ಅವಕಾಶವನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪೌಲನನು್ನ
ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೈನಿಕನೊಬ್ಬನು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.

17 ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ಬಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿದಾಗ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರೇ,
ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಾನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ
ರೋಮಿನವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 18 ರೋಮಿನವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 27:18 770 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 28:18



ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನೂ್ನ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅದಕೆ್ಕ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ರೋಮಿನಲಿ್ಲ ಸೀಸರನ
ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಜನರು ಮಾಡಿದು್ದ ತಪೆ್ಪಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 20

ಆದಕಾರಣವೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ
ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಜುದೇಯದಿಂದ ನಮಗೆ
ಯಾವ ಪತ್ರಗಳೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದ
ನಮ್ಮ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ತರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ನಾವು ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ. ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಈ
ಗುಂಪಿನ (ಕೆ್ರೖಸ್ತರ) ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಪೌಲನು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಭೆಸೇರಲು ಒಂದು ದಿನವನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿದರು. ಅಂದು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಪೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಸೇರಿದರು. ಪೌಲನು ಬೆಳಗೆ್ಗಯಿಂದ
ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು; ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. 24 ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ
ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಂಬಿದರು.

ಆದರೆ ಉಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 25 ಅವರು ವಾದಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:
“ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಮೂಲಕ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:

26 ‘ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತೆನಿ್ನರಿ:
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರೂ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ;

ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

27 ಹೌದು, ಈ ಜನರ ಹೃದಯಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ.
ಈ ಜನರಿಗೆ ಕಿವಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನೋಡಬಯಸರು.

ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಮನಸಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು

ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು; ನನಿ್ನಂದ ಗುಣಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.’
ಯೆಶಾಯ 6:9-10

28 “ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ
ನಿಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿ!” 29

30 ಪೌಲನು ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, 31 ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಪ್ರಭು ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು;
ಬಹು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಲು
ಯಾರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 28:19 771 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಯರ್ಗಳು 28:31
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ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.

ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಆರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. 3

ದೇವರ ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯವೇ ಆ ಸುವಾತೆರ್. ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಆತನು
ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯೊಡನೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದು ತಾನೇ ದೇವರ ಮಗನೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನೆಂಬ ವಿಶೇಷ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂತೆಯೂ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ನಾನು
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ನೀವು ಸಹ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನವರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

7 ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವವರೂ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯರಾದ
ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
8 ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಖಾ್ಯತವಾಗಿದೆ. 9 ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರ ಮಗನ ವಿಷಯವಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ದೇವರನು್ನ
ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಅತಾ್ಯಸಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 12

ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು
ಅನೇಕ ಸಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಆತಿ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ.

14 ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಅಂದರೆ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಲ್ಲದವರ,
ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತು್ತ ಮೂಢರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 15

ಆದಕಾರಣ ರೋಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಬಹಳವಾಗಿ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

16 ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಂದರೆ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅನಂತರ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಸುವಾತೆರ್
ಎಂಬ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತನೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ನೀತಿಯು ಅದರಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ
ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ.”

ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ
18 ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿಬಂದಿದೆ. ಜನರು

ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು ಕೋಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದಿದೆ,
ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಅಡಗಿಸುತಾ್ತರೆ. 19 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

20 ಜನರು ದೇವರ ನಿತ್ಯಶಕಿ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ ಆತನ ದೈವತ್ವಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಕಾಣಲಾರರು. ಆದರೆ ಲೋಕದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥರ್ವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿದ
ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಾವು
ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೆವ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

21 ಜನರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. ಜನರ
ಆಲೋಚನೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಯಿತು. ಅವರ
ಮೂಢಮನಸು್ಸಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋದವು. 22 ಜನರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮೂಖರ್ರಾದರು. 23

ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರು
ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಮನುಷ್ಯರಂತಿರುವ, ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಿರುವ,
ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವ ಮತು್ತ ಹಾವುಗಳಂತಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು.

24 ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದ ಅವರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾಡಬಯಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೋಗಲೆಂದು
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. 25 ಅವರು ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು; ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು;
ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ
ದೇವರನು್ನ ಅವರು ಆರಾಧಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಗೇ ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆಮೆನ್.

26 ಅವರು ಆ ರೀತಿ ವತಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಅವರ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಪುರಷರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಹಜವಾದ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳಾದರು. 27

ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ
ಸಹಜವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉದೆ್ರೕಕಗೊಂಡ
ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ದೇವರ ನಿಜ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಅಯೋಗ್ಯ ಭಾವಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡಬಾರದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 29 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ
ಪಾಪ, ದುಷ್ಟತನ, ಸಾ್ವಥರ್, ದೆ್ವೕಷ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ,
ಹೊಡೆದಾಟ, ಸುಳು್ಳನುಡಿ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತಾ್ತರೆ; 30 ಒಬ್ಬರ
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ; ದೇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಬಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೇಡಿನ
ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವರೂ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ
ಮೂಖರ್ರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 31 ಅವರು ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸದವರೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಮತೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಕರುಣೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತೋರದವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 32 ಇಂಥವರಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಇಂಥ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಇಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ ನೀಡುತಾ್ತರೆ.
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಪಾಪಿಗಳು

“ಇತರ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಬಲೆ್ಲವು” ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ
ಪಾಪಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಆ ಜನರಿಗೆ

ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವೂ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವಾಗ,
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೇ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2

ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ತೀಪುರ್ ನಾ್ಯಯವಾದುದೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 3 ಆ
ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ತೀಪುರ್
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವೇ ಆ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ದಂಡನೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 4 ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ತಾಳೆ್ಮ
ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಮಾಪಾರ್ಟಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೇವರ
ಕನಿಕರವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.

5 ನೀವು ಕಠಿಣರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಮೊಂಡರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮಾಪಾರ್ಟಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿರುವ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ
ದಂಡನೆಯಾಗುವುದು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಾ್ಯಯವಾದ
ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಜನರು ನೋಡುವರು. 6 ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಮಾನವನಾ್ನಗಲಿ
ದಂಡನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡುವನು. 7 ಕೆಲವು ಜನರು ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ,
ಘನತೆಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಅಮರತ್ವಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಜೀವಿಸುವರು. ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. 8 ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಸಾ್ವಥಿರ್ಗಳಾಗಿದು್ದ,
ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯೂ ಕೋಪವೂ ಬರುತ್ತದೆ. 9

ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅಂದರೆ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಸಹ
ದೇವರು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 10 ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ,
ಘನತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. 11 ದೇವರು
ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

12 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರು ನಾಶವಾಗುವರು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡುವವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದುವರು. 13 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಜನರು
ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

14 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕಯಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ
ಅಂತರಂಗವೇ ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪು್ಪ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ
ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ
ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ
ಅವರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದೋ ಇಲ್ಲವೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದೋ
ತೀಮಾರ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

16 ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ದೇವರು ತೀಪುರ್ಮಾಡುವ ದಿನದಂದು ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವವು.
ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುವಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದು ಆ ಸುವಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ
17 “ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ

ವಿಷಯವಾದರೂ ಏನು? ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ. 18

ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆ. 19 ಸರಿಯಾದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕನಾಗಿಯೂ
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 20 ಮೂಢರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನೆಂತಲೂ
ಕಲಿಯಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಉಪಾಧಾ್ಯಯನೆಂತಲೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ನೀನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 21

ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನಿನಗೇ
ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇಕೆ? ಕದಿಯಬಾರದೆಂದು ನೀನು
ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಕದಿಯುವೆ. 22 ಜನರು
ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆ,
ಆದರೆ ನೀನೇ ಆ ಪಾಪಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವೆ. ನೀನು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ, ಆದರೆ ನೀನೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಗುಡಿಗಳಿಂದ
ಕದಿಯುವೆ. 23 ನೀನು ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವೆ.
ಆದರೆ ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡುವೆ. 24 “ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಮಾತಾಡುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

25 ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀನು
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುನ್ನತಿಗೆ ಅಥರ್ವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ ನಿನಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ
ಆಯಿತು. 26 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವರು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಂಥವರಾದರು. 27 ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ
ನಿಮಗೆ ಲಿಖಿತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲು,
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೋಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತರೆ.

28 ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿರುವವನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದ ಸುನ್ನತಿಯು
ನಿಜವಾದ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿರುವವನು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಯೆಹೂದ್ಯನು.
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಆದ ಸುನ್ನತಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಸುನ್ನತಿ. ಈ
ಸುನ್ನತಿಯಾದದು್ದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಲಿಖಿತ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲ್ಲ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ
ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ.

ಹೀಗಿರಲು, ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟವೇನು? ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ
ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆಯೇ? 2 ಹೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅನೇಕ

ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವರಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೊ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರು ತಾನು
ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದಂತೆ ಅದು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
4 ಇಲ್ಲ! ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಸುಳು್ಳಗಾರನಾದರೂ ದೇವರು
ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿಯೇ ಇರುತಾ್ತನೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತದೆ:
“ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ನಾ್ಯಯಸ್ಥನೆಂದು ನಿರೂಪಿತನಾಗಬೇಕು.
ನಿನಗೆ ತೀಪಾರ್ಗುವಾಗ ನೀನು ಜಯಗಳಿಸಬೇಕು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 51:4
5 ದೇವರು ನಾ್ಯಯವಂತನೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪು್ಪ

ಮತ್ತಷು್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಆತನು ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು
ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? (ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದ
ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನೕ ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) 6 ಇಲ್ಲ! ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

7 “ನಾನಾಡುವ ಸುಳು್ಳ ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಾದರೆ
ನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನನಗೆ ‘ಪಾಪಿ’ ಎಂಬ ತೀಪಾರ್ಗುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದು. 8 “ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವಂತೆ ನಾವು
ಕೇಡುಮಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅದಕೂ್ಕ ಯಾವ
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ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಟೀಕಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ನಾವು
ಅಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಜನರು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಲೇಬೇಕು.

ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ
9 ಹೀಗಿರಲು, ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ

ಉತ್ತಮರಾಗಿದೆ್ದೕವೋ? ಇಲ್ಲ! ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಗಲೇ
ನಿರೂಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಪಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
10 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
“ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!

11 ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.
ದೇವರೊಂದಿಗಿರಲು ನಿಜವಾಗಿ ಬಯಸುವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.
12 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ದಾರಿ ತಪಿ್ಪದಾ್ದರೆ.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!”
ಕೀತರ್ನೆ. 14:1-3

13 “ಜನರ ಬಾಯಿಗಳು ತೆರೆದ ಸಮಾಧಿಗಳಂತಿವೆ.
ಅವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಾ್ತರೆ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 5:9
“ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಷಪೂರಿತವಾದ

ಹಾವುಗಳಂತಿವೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 140:3

14 “ಅವರ ಬಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಪವೂ ಕಠೋರತೆಯೂ ತುಂಬಿವೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 10:7

15 “ಹಿಂಸಿಸಲು ಮತು್ತ ಕೊಲ್ಲಲು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

16 ಅವರು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಾಶನವನೂ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ
ಬರಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

17 ಜನರು ಶಾಂತಿಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.”
ಯೆಶಾಯ 59:7-8

18 “ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯವಾಗಲಿ ಗೌರವವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 36:1

19 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ನೆವ ಹೇಳಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ
ದೇವರ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ
21 ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೇ

ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಹೊಸ
ಮಾಗರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. 22 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ದೇವರು
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ. 23

ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 24 ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ
ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿತಾಥರ್ವರವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ.
ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಪಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 25 ದೇವರು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಮಾಗರ್ವೇ ಯೇಸು. ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ
ಮೂಲಕ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಮಾಡುವಂಥದು್ದ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದು್ದ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸದೆ
ಹೋದಾಗಲೂ ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. 26 ಹೀಗೆ ದೇವರು
ತಾನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದನು್ನ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಯಾವನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

27 ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ
ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೋ? ಇಲ್ಲ! ಏಕೆ? ಎಲಾ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವಂಥದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾಗರ್ವೇ ಹೊರತು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾಗರ್ವಲ್ಲ. 28 ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತನಾಗುವುದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಬುವುದೂ ಇದನೆ್ನೕ. 29 ದೇವರು

ಕೇವಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೇವರಲ್ಲ. ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಸಹ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. 30 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 31 ಹೀಗಿರಲು,
ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತೆ್ತೕವೋ? ಇಲ್ಲ! ನಾವು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಉದಾಹರಣೆ

ಹಾಗಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು
ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಅವನು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಏನು
ಕಲಿತುಕೊಂಡನು? 2 ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ

ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣವಿರುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
3 “ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದನು. ಇದು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

4 ದುಡಿದವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಂಬಳ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಅದು
ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದೕ ಆಗಿದೆ. 5 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಮಾಡುವ
ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡಲೇಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.
ದೇವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಹ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. 6

ದೇವರು ಒಬ್ಬನ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಅವನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಭಾಗ್ಯವಂತನೆಂದು ದಾವೀದನು ಸಹ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:

7 “ಯಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ
ಯಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ
ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು!

8 ಪ್ರಭುವು ಯಾವನ ಪಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತನು!”

ಕೀತರ್ನೆ. 32:1-2
9 ಈ ಭಾಗ್ಯವಿರುವುದು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ

(ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ) ಮಾತ್ರವೋ? ಅಥವಾ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರಿಗೂ (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ) ಸಹ ಈ
ಭಾಗ್ಯವಿದೆಯೋ? ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು. 10 ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ
ಆಯಿತು? ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೋ ಅಥವಾ
ಸುನ್ನತಿಯಾದಮೇಲೋ? ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ. 11 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅನಂತರ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಅವನ
ಸುನ್ನತಿಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ನಂಬುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ,
ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನು
ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. 12 ಅಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅಬ್ರಹಾಮನು
ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವಂಥದು್ದ ಅವರ ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮೊದಲು ಹೊಂದಿದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅವರ
ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮಾಗರ್
13 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ

ಕೊಡುವುದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನಾದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. 14 ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ
ಜನರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವೂ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. 15 ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
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ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹೋದಾಗ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ
ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಆದಕಾರಣ ಜನರು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ವಾಗಾ್ದನವು ಉಚಿತ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬೇಕೆಂತಲೇ ಹೀಗಾಯಿತು. ವಾಗಾ್ದನವು ಉಚಿತ
ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು. ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಅಧೀನರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಬ್ರಹಾಮನಂತೆ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 17 “ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ ಇನೂ್ನ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರನು್ನ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು.

18 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಆಸ್ಪದವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಅವನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಮುಂದುವರೆದನು. ಆದಕಾರಣವೇ ಅವನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ತಂದೆಯಾದನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು.
19 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸುಮಾರು ನೂರು ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ದೇಹವು ದುಬರ್ಲವಾಗಿತು್ತ. ಆದಕಾರಣ ಅವನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾರಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿದನು.
ಆದರೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು
ಬಲಹೀನವಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸಂಶಯಪಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದನು
ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನು
ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ, “ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದನು. ಅದು ಅವನನು್ನ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿತು.” 23 ಆ ಮಾತುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. 24 ನಮಗಾಗಿಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾತನಲಿ್ಲ (ದೇವರಲಿ್ಲ)
ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕವೆ. 25 ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲಾಯಿತು.

ನೀತಿನಿಣರ್ಯ

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ

ಸಮಾಧಾನವಿದೆ. 2 ಈಗ ನಾವು ಆನಂದಿಸುತಿ್ತರುವ ದೇವರ
ಕೃಪಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ತಂದಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವೆವು ಎಂಬ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬಹು
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 4 ನಾವು
ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ತಾಳೆ್ಮಯೇ ಆಧಾರ. ನಮಗೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ ಈ ಆಧಾರವೇ. 5 ನಮ್ಮ ಈ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

6 ನಾವು ಬಲಹೀನರೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೇಮಿತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. 7 ನೀತಿವಂತನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬನು ಪಾ್ರಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಣಕೊಡಲು
ಒಬ್ಬನು ಧೈಯರ್ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ನಾವು
ಇನೂ್ನ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಮಹಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಇದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

9 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರ
ಶತು್ರಗಳಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ
ಪಾ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ.
11 ಇಷು್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ ನಾವು ದೇವರ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿರುವುದು ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೇ.

ಆದಾಮ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನು
12 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು (ಆದಾಮ) ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಪಾಪವು

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಪಾಪದೊಂದಿಗೆ ಮರಣವೂ ಬಂದಿತು.
ಆದಕಾರಣವೇ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 13 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಪಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ದೇವರು ಜನರ ಪಾಪವನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ
ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಸಾಯಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತನು.
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾದದೆ್ದೕ ಆ ಪಾಪ. ಆದರೆ ಆದಾಮನು
ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲದವರು
ಸಹ ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಆದಾಮನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲಿದ್ದ ಒಬಾ್ಬತನಿಗೆ (ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ)
ಮುನೂ್ಸಚನೆಯಾಗಿದ್ದನು. 15 ಆದರೆ ದೇವರ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯು
ಆದಾಮನ ಪಾಪದಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ
ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತರು. ಆದರೆ ಜನರು ದೇವರಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೃಪೆಯು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಉಚಿತವಾಗಿ
ಕೊಡುವ “ಜೀವ”ವನು್ನ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. 16

ಆದಾಮನು ಒಮೆ್ಮ ಪಾಪಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪರಾಧಿ
ಎಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಉಚಿತವಾದ
ಕೊಡುಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ತದಿ್ವರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇವರ ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ
ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 17 ಒಬ್ಬನು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದನು, ಆ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮರಣವು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಜನರು ದೇವರ ಪೂಣರ್
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಆತನ ಉಚಿತವಾದ
ಮಹಾ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯು
ಅವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ, ನಿಜವಾದ
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಆಳುವರು.

18 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಆದಾಮನ ಒಂದು ಪಾಪವು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವು, ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತು್ತ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾದ
ಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 19 ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾದ್ದರಿಂದ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಪಾಪಿಗಳಾದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬನು
ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತರಾಗುವರು. 20

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪಗಳು
ಕಂಡುಬಂದವು. ಆದರೆ ಜನರು ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ,
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 21 ಒಂದು
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಾಪವು ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ
ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಈ
ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರು, ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜೀವಂತರು

ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೇನು? ದೇವರು ನಮಗೆ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲೆಂದು ನಾವು
ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೇ? 2 ಇಲ್ಲ! ನಾವು ನಮ್ಮ

ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಮಯ ಜೀವಿತಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆವು.
ಹೀಗಿರಲು, ನಾವು ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ ಜೀವಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 3 ನಾವು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾದೆವು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಾ? ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನದ
ಮೂಲಕ ನಾವು ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾದೆವು. 4

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು ಮತು್ತ ನಾವು ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾದೆವು. ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದ ಹೊಸ
ಜೀವಿತವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
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ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಅದು್ಭತವಾದ ಶಕಿ್ತಯ
ಮೂಲಕ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಂತೆಯೇ
ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದೆವು.

5 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಹ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯರಾದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಂತೆಯೇ ನಾವು ಸಹ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯರಾಗುವೆವು. 6

ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಸತು್ತಹೋಯಿತೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬಾರದೆಂತಲೂ ನಾವು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಗುಲಾಮರಾಗಿರಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೀಗಾಯಿತು. 7 ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ
ಸತ್ತವನು ಪಾಪದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ.

8 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಆತನು ಮತೆ್ತ ಸಾಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಮರಣಕೆ್ಕ ಆತನ
ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 10 ಹೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪಾಪದ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸತ್ತನು; ಅದು ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಲಕೂ್ಕ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವಿತವಿದೆ.
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದೇ ಆ ಹೊಸ ಜೀವಿತ. 11 ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಪಾಲಿಗೆ
ಸತ್ತವರೆಂದು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ.

12 ಆದರೆ ನೀವು ಭೂಲೋಕದ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವದ ದುರಾಶೆಗಳ
ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಾಪದ
ಸೇವೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಬೇಡಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಸತು್ತ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಿರುವವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ; ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳನಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14 ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ನೀತಿಯ ಗುಲಾಮರು
15 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ

ಅಧೀನದಲಿ್ಲರದೆ ಕೃಪೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಪಾಪ
ಮಾಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ! 16 ನೀವು ಯಾವನಿಗೆ ಗುಲಾಮರಂತೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುತಿ್ತೕರೋ ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು
ಪಾಪವನಾ್ನದರೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗಾದರೂ
ವಿಧೇಯರಾಗಬಹುದು. ಪಾಪವು ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರೆ, ಆ
ವಿಧೇಯತೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 17

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಪಾಪವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿತು್ತ. ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಧೇಯರಾದ್ದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. 18 ನೀವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ನೀವು ನೀತಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಾಪಕೂ್ಕ ದುಷ್ಟತ್ವಕೂ್ಕ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ. ನೀವು ದುಷ್ಟತ್ವಕಾ್ಕಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ
ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ
ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

20 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರಿ ಮತು್ತ
ನೀತಿಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀವು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಕಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಾಚಿಕೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ ಕಾಯರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವೇ?
ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಯರ್ಗಳು ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 22 ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಪಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನವೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 23 ಜನರು
ಮಾಡುವ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಮರಣವೇ ಸಂಬಳ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡುಗೆಯು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿತ್ಯಜೀವ.

ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಂಗಿಲ್ಲ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು

ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? 2 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಗಂಡನು
ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ
ಬದ್ಧಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ,
ವಿವಾಹದ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಆಕೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 3

ಆದರೆ ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುತಾ್ತಳೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ
ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ ಆಕೆಯು ವಿವಾಹದ ಹಂಗಿನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಗಂಡನು ತೀರಿಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯು
ವ್ಯಭಿಚಾರವೆಂಬ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಸತು್ತಹೋಯಿತು; ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಾತನಿಗೆ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಫಲವನು್ನ
ಫಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 5 ಹಿಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತತು್ತ.
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಮತು್ತ ನಾವು ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸಿದ್ದ ಆ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಂತೆ ಬಂಧಿಸಿತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವು
ಸತು್ತಹೋದ ಕಾರಣ ನಾವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗಳೊಡನೆ ಹಳೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಸೇವೆಮಾಡದೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

ಪಾಪದೊಡನೆ ಹೋರಾಟ
7 ಪಾಪ ಮತು್ತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ನಾನು

ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ.
ಪಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೊಂದೇ
ನನಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದೆ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದುರಾಶೆ
ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. “ಬೇರೆಯವರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸಕೂಡದು” ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 8 ಆದರೆ ಪಾಪವು ಆ
ಆಜ್ಞೆಯನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ದುರಾಶೆಗಳನು್ನ
ಕೆರಳಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಪವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಪಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವೇ
ಇಲ್ಲ. 9 ನಾನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಜ್ಞೆಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪಾಪವು
ಜೀವಿಸತೊಡಗಿತು. 10 ನಾನು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಆತಿ್ಮಕವಾಗಿ
ಸತು್ತಹೋದೆನು. ಜೀವವನು್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆಯೇ ನನಗೆ
ಮರಣವನು್ನ ತಂದಿತು. 11 ಪಾಪವು ಆ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು.

12 ಹೀಗಿರಲು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. ಆಜ್ಞೆಯು
ಪರಿಶುದ್ಧವೂ ನಾ್ಯಯವೂ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಆಗಿದೆ. 13 ಹಾಗಾದರೆ,
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಬರಮಾಡಿತೆಂದಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ!
ಆದರೆ ಪಾಪವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮರಣವನು್ನ
ಬರಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಪಾಪದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನು್ನ
ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು. ಪಾಪವು ಬಹು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಮನುಷ್ಯನಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲ
14 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತಿ್ಮಕವಾದದೆ್ದಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ

ನಾನು ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲ. ನಾನು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಲಾಮನೋ
ಎಂಬಂತೆ ಪಾಪವು ನನ್ನನು್ನ ಆಳುತ್ತದೆ. 15 ನಾನು ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ಗಳು ನನಗೇ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡದೆ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16

ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನನಗೆ
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ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಾನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಪಾಪವೇ ಈ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 18 ಹೌದು, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ
ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19 ನಾನು
ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸದಿರುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 20

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾನು ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸದಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾನು
ಮಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಲ್ಲ.
ನನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪಾಪವೇ ಆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

21 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾನು ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ:
ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವಾಗ, ಕೆಟ್ಟದು್ದ ನನೊ್ನಳಗೇ
ಇರುತ್ತದೆ. 22 ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಿಯಮದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಆದರೆ ನನ್ನ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು
ಕಾಣುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ನಿಯಮ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಮತೊ್ತಂದು ನಿಯಮವೇ ಪಾಪದ
ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೆರೆಯಾಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 24 ನಾನು ದುರಾವಸೆ್ಥಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ
ಮರಣವನು್ನ ತರುವ ಈ ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವರು
ಯಾರು? 25 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು! ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಾನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಗುಲಾಮನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಪಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಜೀವಿತ

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ
ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನನಗೆ
ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪಾರ್ಗದಿರುವುದೇಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ತರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ ಪಾಪ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳನು್ನ ತರುವ
ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. 3 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ನಿಬರ್ಲವಾಗಿತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವವೇ ಅದನು್ನ
ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಮಾಡಲಾಗದ್ದನು್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಪಾಪಾಧೀನವಾದ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದಲಿ್ಲ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆದಕಾರಣ ದೇವರು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನೆ್ನೕ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಜೀವಿಸದೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ನೆರವೇರಲೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದನು.

5 ತಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಸ್ವಭಾವವು ಬಯಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತ್ರ
ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು
ತಮಿ್ಮಂದ ಆತ್ಮನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. 6 ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ ಪಾಪ
ಸ್ವಭಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆತಿ್ಮಕ
ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಹತೋಟಿಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನಲಿ್ಲ ಜೀವವೂ ಸಮಾಧಾನವೂ
ಇರುತ್ತದೆ. 7 ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಯು ಅವನ
ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವದ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯನಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ್ಲ, ವಿಧೇಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. 8 ತಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಆ ಜನರು
ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವದ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ.
ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಯಾವನಲಾ್ಲದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ
ದೇಹವು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತದಾ್ದಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 11

ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರ

ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ
ದೇಹಗಳಿಗೆ ಆತನು ಜೀವವನು್ನ ಸಹ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

12 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ
ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರದು. ನಮ್ಮ
ಪಾಪಸ್ವಭಾವದ ಬಯಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಕೂಡದು.
13 ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವವು ಬಯಸುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ,
ನೀವು ಆತಿ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಯುವಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

14 ಯಾರು ತಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತಾ್ತರೊ ಅವರೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 15 ನಾವು
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವವನಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವನಲ್ಲ.
ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಈ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು, “ ಅಪಾ್ಪ
ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 16 ನಾವು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ತಾನೇ ನಮ್ಮ
ಅಂತರಾತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 17 ನಾವು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೌದು, ದೇವರಿಗೆ
ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಾಧೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಾದರೆ
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವೆವು.

ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ದೊರೆಯುವುದು
18 ಈಗ ನಾವು ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ

ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಮಹಿಮೆಗೆ ಈ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವ ಕಾಲಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು
ಉತು್ಸಕತೆಯಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಲೆಂದು
ಇಡೀ ಜಗತೆ್ತೕ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದೆ. 20 ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ
ಒಳಗಾಯಿತು. ಹೀಗಾದದು್ದ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ದೇವರ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ. ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತು್ತ. ಅದೇನೆಂದರೆ: 21

ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಯು ನಾಶನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ
ಸಾ್ವತಂತ್ರವನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ.

22 ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ, ಪ್ರಸವವೇದನೆ
ಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಾ್ತ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಕಾಯುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 23 ಜಗತು್ತ ಮಾತ್ರವೇ
ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹ ನಮೊ್ಮಳಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತಾ್ತ
ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನದ ಮೊದಲನೆ ಭಾಗವಾಗಿರುವ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕಾಯರ್ವು
ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವುದನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗಾಗುವ
ಬಿಡುಗಡೆಯನೆ್ನೕ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 24 ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮಗಿನೂ್ನ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಾವು
ಯಾವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೊ ಅದನು್ನ
ಕಾಣಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಜನರು ತಾವು
ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದನೂ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 25

ಆದರೆ ನಾವಿನೂ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

26 ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಯಾವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ತಾನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅಂತಭಾರ್ವದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
27 ಅಂತರಂಗವನು್ನ ನೋಡಬಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದೆಲಾ್ಲ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.

28 ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆ ಜನರನು್ನ ದೇವರೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಆತನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ. 29 ದೇವರು ತಾನು ಜಗತ್ತನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಆ ಜನರು ತನ್ನ ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಅನೇಕ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವೇ ಹಿರಿಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 30 ಆ
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ಜನರು ತನ್ನ ಮಗನ ಅನುರೂಪಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ತನ್ನ
ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು,
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
31 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರು

ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಲಾರರು. 32

ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೊಸ್ಕರ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ, ದೇವರು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 33 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ದೋಷಾರೋಪಣೆ
ಮಾಡಬಲ್ಲರು? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ! ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವಾತನು ದೇವರೇ. 34 ದೇವಜನರು ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು? ಯಾರು ಇಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಈಗ ಆತನು ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 35 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲದು? ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಾಗಲಿ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಲಿ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಲಿ ಅಪಾಯವಾಗಲಿ ಮರಣವಾಗಲಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ! 36

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಾವಿನ

ದವಡೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಕೊಯ್ಯಲು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ

ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 44:22

37 ಆದರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದ ದೇವರ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂಣರ್ ಜಯವಿದೆ.
38 ಹೌದು, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾವುದೂ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಾರದೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ ದೇವದೂತರಾಗಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ
ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವ
ಶಕಿ್ತಗಳೇ ಆಗಲಿ ಮೇಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು

ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಸುಳಾ್ಳಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿ್ಟವೆ. ನನ್ನ

ಮನಸೆ್ಸೕ ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. 2 ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅತೀವ
ದುಃಖವಿದೆ; ನಿರಂತರ ಮನೋವೇದನೆಯಿದೆ. 3 ಅವರು ನನ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಇಹಲೋಕದ
ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅಗಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅವರು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು. ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು.
ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ ಸರಿಯಾದ ಆರಾಧನೆಯ
ಕ್ರಮವನೂ್ನ ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ
ಇವರ ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಕಲಕೂ್ಕ
ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ!
ಆಮೆನ್.

6 ಹೌದು, ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ವಿಫಲನಾದನೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7 ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಸಂತತಿಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಿಜವಾದ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಸಾಕನು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ
ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾದ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8

ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ವಾಗಾ್ದನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ದೇವರ
(ನಿಜ) ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 9 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೇಮಿತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿಬರುವೆನು, ಆಗ ಸಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರುವನು”
ಎಂಬ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು.

10 ಅದಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಇಸಾಕನು.
11 ಆದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವ ಮೊದಲೇ, ದೇವರು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಹಿರಿಯವನು ಕಿರಿಯವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಬಾಲಕರು ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಲಿ
ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಇದಾಯಿತು. ದೇವರು ಆ ಬಾಲಕನನು್ನ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಾಲಕರು
ಹುಟು್ಟವದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನೆ್ನೕ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅದು
ಆ ಬಾಲಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಅಂತೆಯೇ, “ನಾನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು, ಆದರೆ
ಏಸಾವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆನು” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

14 ಹಾಗಾದರೆ, ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರು
ಅನಾ್ಯಯಗಾರನೇ? ಎಂದಿಗೂ, ಇಲ್ಲ. 15 ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ,
“ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬಯಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರುವೆನು. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಯಸುತೆ್ತೕನೋ
ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ತಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬಯಸುತಾ್ತನೊ ಅವನನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಆತನ ಆಯೆ್ಕಯು ಜನರು ಏನು
ಮಾಡಬಯಸುತಾ್ತರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 17 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತಾನು ಯಾರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಬಯಸುತಾ್ತನೋ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಯಾರನು್ನ ಮೊಂಡರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬಯಸುತಾ್ತನೋ ಅವರನು್ನ ಮೊಂಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

19 “ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳು ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೂಷಿಸುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದು. 20

ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು. ದೇವರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಹಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮಡಕೆಯು ತನ್ನನು್ನ
ತಯಾರಿಸಿದವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ”
ಎಂದು ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21 ಕುಂಬಾರನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಅವನು ಒಂದನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೂ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿಸುವನು.

22 ದೇವರು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ. ಆತನು ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬಹು ಸಹನೆಯಿಂದ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ದೇವರು ತನ್ನ ಅತಿಶಯವಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಆ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ದೇವರು ಆ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. 24

ನಾವೇ ಆ ಜನರು. ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ನಾವೇ.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಳಗಿಂದ ಕರೆದನು. 25 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ
ಹೋಶೇಯನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ನನ್ನವರಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ
ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.

ನನಗೆ ಪಿ್ರಯರಲ್ಲದವರನು್ನ
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯರೆಂದು ಹೇಳುವೆನು.”

ಹೋಶೇಯ 2:23
26 ಮತು್ತ
“ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರು,
‘ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನೋ
ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು

ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.”
ಹೋಶೇಯ 1:10

27 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಶಾಯನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿರುವರು.
ಆದರೆ ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು.

28 ಹೌದು, ಪ್ರಭುವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೀರಿಸುವನು.”

ಯೆಶಾಯ 10:22-23
29 ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ಪ್ರಭುವು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ

ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 8:31 778 ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 9:29
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ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಈಗ ನಾವು ಸೊದೋಮಿನಂತೆಯೂ
ಗೊಮೋರದಂತೆಯೂ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದವು.”

ಯೆಶಾಯ 1:9
30 ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು

ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ನೀತಿವಂತರಾದರು. 31 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಾದರೋ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ
ವಿಫಲರಾದರು. 32 ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೇ ಹೊರತು ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜನರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಅವರು ಬಿದ್ದರು. 33 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ:
“ಇಗೋ, ನಾನು ಸಿಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳಿಸುವ

ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಈ ಬಂಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಎಡವಿಬೀಳುತಾ್ತರೆ.

ಆದರೆ ಆ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಎಂದಿಗೂ
ಆಶಾಭಂಗ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.”

ಯೆಶಾಯ 8:14; 28:16
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮಹಾಭಿಲಾಷೆ. ನಾನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಾನು

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು: ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 3 ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ
ದೇವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಮಾಗರ್ದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 4 ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನೀತಿನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು.

5 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗುವ ನೀತಿಯ ಬಗೆ್ಗ, “ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸುವವನು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತವು ಹೇಳುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲೇಬೇಕು” ಎಂದು ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ನೀತಿನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದರ ಬಗೆ್ಗ, “(ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು) ‘ಯಾರು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗಬಲ್ಲರು?’” ಎಂದಾಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು.) 7 “‘ಯಾರು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋಗಬಲ್ಲರು’ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ, “ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ” ಎಂದು
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ
ಸಾರುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಅದು. 9 “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ನಿನ್ನ
ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮತು್ತ ಯೇಸುವನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ದೇವರೇ ಎಂದು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನಂಬುವುದಾದರೆ, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವೆ. 10

ಹೌದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. “ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಬಾಯಾರೆ
ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: “ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.” 12 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೂ
ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು. ತನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಭುವು ಅನೇಕ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 13 ಹೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
“ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು.”

14 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆತನಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆವಿಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತಿಳಿಸದ
ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? 15

ಬೋಧಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸದ ಹೊರತು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೂ
ಹೇಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, “ಸುವಾತಿರ್ಕರ ಪಾದಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ”
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

16 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. “ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾರು ನಂಬಿದರು?” ಎಂದು ಯೆಶಾಯ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 17 ಹೀಗಿರಲು, ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರ
ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ
ಸುವಾತೆರ್ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ.

18 ಆದರೆ, “ಜನರು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು
ನಾನು ಪ್ರಶಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ
ಹೇಳುವಂತೆ:
“ಅವರ ಸ್ವರಗಳು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡವು.
ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋದವು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 19:4
19 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ನಾನು
ಮತೆ್ತ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ:
“ಜನಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಅಸೂಯೆ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
ಬುದಿ್ದಹೀನರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.”
ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 32:21

20 ಬಳಿಕ ಯೆಶಾಯನು ದೇವರ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದೆ ಇದ್ದ ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ನನಗಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು.”
ಯೆಶಾಯ 65:1

21 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು:
“ನಾನು ಆ ಜನರಿಗಾಗಿ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು,
ಆದರೆ ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ”

ಎನು್ನತಾ್ತನೆ.
ಯೆಶಾಯ 65:2.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲ

ಹಾಗಾದರೆ, “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನೇ?”
ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲ್ಲ! ನಾನೂ ಒಬ್ಬ
ಇಸೆ್ರೕಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ: ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ
ಜನರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲೀಯನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 3 ಎಲೀಯನು, “ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರು
ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು; ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಇನೂ್ನ
ಬದುಕಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ಜನರು ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ”
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲೀಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಉತ್ತರವೇನು? ದೇವರು ಎಲೀಯನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ಏಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ನನಗಾಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರನು್ನ ಬಾಳನ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಈಗಲೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ
ಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದಾ್ದರೆ. 6 ದೇವರ
ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದದು್ದ
ತಮ್ಮ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಕೃಪಾವರವು
ಕೃಪಾವರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯಿಷೆ್ಟ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು, ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಜನರು
ನೀತಿವಂತರಾದರು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಕಠಿಣರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ
ಇದಾಯಿತು:
“ಜನರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗದಂತೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ

ಮಂಕುಗೊಳಿಸಿದನು.”
ಯೆಶಾಯ 29:10

“ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಕಾಣದಂತೆ
ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟನು.”

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 29:4
9 ದಾವೀದನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಅವರು ತಮ್ಮ ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಬಂಧಿತರಾಗಲಿ;
ಎಡವಿಬಿದು್ದ ದಂಡನೆ ಹೊಂದಲಿ.

10 ಅವರ ಕಣು್ಣ ಕುರುಡಾಗಲಿ;
ನಿರಂತರ ಭಾರದಿಂದ ಬೆನು್ನ ಗೂನಾಗಲಿ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 69:22-23
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11 ಹಾಗಾದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮೇಲೇಳದಂತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ
ಬಿದ್ದರೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಪರಾಧದ ನಿಮಿತ್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಲಭಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ
ಇತರರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಅಸೂಯೆಪಡುವಂತಾಯಿತು. 12

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪರಾಧವು ಜಗತಿ್ತಗೆ ಅಧಿಕವಾದ
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಅಪಜಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನೂ್ನ ತರಲು ಕಾರಣವಾದರೆ,
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಪರಿವತರ್ನೆ
ಹೊಂದಿದಾಗ ಜಗತು್ತ ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಗಾಧವಾದ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಹೊಂದುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ?

13 ಈಗ ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ
ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ
(ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ) ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ನನಗಿದೆ. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಿರಸ್ಕೃತರಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತು್ತ ದೇವರೊಡನೆ
ಸಂಧಾನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾದರೆ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕೃತರಾದಾಗ
ಇನೆ್ನೕನು ತಾನೆ ಸಂಭವಿಸದು! ಸತ್ತವರು ಜೀವ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 16 ರೊಟಿ್ಟಯ ಮೊದಲನೇ
ತುಂಡನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ರೊಟಿ್ಟಯೇ
ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು. ಮರದ ಬೇರುಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಮರದ
ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಹ ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ.

17 ಇದು, ಆಲಿವ್ ಮರದ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಕಾಡುಆಲಿವ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯೊಂದು
ಮೊದಲಿನ ಆಲಿವ್ ಮರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ನೀವು ಕಾಡುಕೊಂಬೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ಮೊದಲನೆ ಮರದ (ಯೆಹೂದ್ಯರ) ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವದಲಿ್ಲಯೂ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಬೇರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರು ನಿಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 19 “ನಾವು
ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. 20 ಅದು ಸತ್ಯ.
ಆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯೇ
ಕಾರಣ. ನೀವು ಆ ಮರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ಪಡಬೇಡ, ಭಯದಿಂದಿರು. 21

ದೇವರು ಸಹಜವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ದಯೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೂ
ಬಹುಕಠಿಣನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಗಮನಿಸು. ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿರುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರ
ದಯೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ನಿನಗೆ
ದಯಾಳುವಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮರದಿಂದ
ಕಡಿದುಹಾಕಲಾಗುವುದು. 23 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಅಪನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಡುವುದಾದರೆ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರ ಮೊದಲಿನ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡಲು ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ಕಾಡುಕೊಂಬೆಯೊಂದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು ಕಾಡು ಆಲಿವ್ ಮರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೊಂಬೆಯಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲಿವ್ ಮರಕೆ್ಕ ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಾದರೋ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲಿವ್ ಮರದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ರೆಂಬೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮರಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ
ಸೇರಿಸಲ್ಪಡಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ.

25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಪಾಲು ಮಂದಿ ಮೊಂಡರಾದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮೊಂಡತನವು
ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು. 26 ಹೀಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ಸಿಯೋನಿನಿಂದ ರಕ್ಷಕನು ಬರುವನು:
ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ

ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವನು.
27 ನಾನು ಆ ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.”

ಯೆಶಾಯ 59:20-21; 27:9
28 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಶತು್ರಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದೇ ಇದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಇನೂ್ನ ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ

ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. 29 ಆತನು, ತಾನು ಕರೆಯುವ ಜನರ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವರಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ತಾನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕರೆಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.
30 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗಲಾದರೋ ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು (ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರು. 31 ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹ ದೇವರಿಂದ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗಾಯಿತು. 32 ಎಲ್ಲರೂ
ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರು. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ
ಬಂಧಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ
33 ಹೌದು, ದೇವರ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ!

ದೇವರ ವಿವೇಕಕೂ್ಕ ಜ್ಞಾನಕೂ್ಕ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ! ದೇವರು
ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾವನೂ ವಿವರಿಸಲಾರನು. ದೇವರ
ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಯಾವನೂ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. 34 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುವಂತೆ:
“ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು?
ದೇವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನು್ನ ಯಾರು ಕೊಡಬಲ್ಲರು?”

ಯೆಶಾಯ 40:13
35 “ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆದವಯಾರ್ರು?
ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿಲ್ಲ.”

ಯೋಬ 41:11
36 ಹೌದು, ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಸಮಸ್ತವು

ದೇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೂ
ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸೊ್ತೕತ್ರ! ಆಮೆನ್.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರ
ಮಹಾಕನಿಕರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ

ಮೀಸಲಾದ, ಮೆಚು್ಚಗೆಯಾದ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ.
ಇದೇ ನೀವು ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ಆರಾಧನೆ. 2 ಈ
ಲೋಕದವರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ
ಮಾಪಾರ್ಟನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದು್ದ ಪರಲೋಕಭಾವದವರಾಗಿರಿ.
ಆಗ ನೀವು ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದುದು,
ಯಾವುದು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದುದು ಯಾವುದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು
ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

3 ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಆದಕಾರಣವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಏನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಭಾವನೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ
ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಂಥ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೋ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಾವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು
ದೇಹವಿದೆ. ಆ ದೇಹಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿವೆ. ಆ ಅಂಗಾಂಗಗಳು
ಒಂದೇ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಾವು ಆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅಂಗವು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

6 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರವು ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರವಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ತನಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 7

ಸೇವೆಮಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು. 8

ಉಪದೇಶಮಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಉಪದೇಶ
ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂತೈಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಸಂತೈಸಬೇಕು. ದಾನಮಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಯಕತ್ವದ
ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ನಾಯಕತ್ವವನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯಬೇಕು. ಕನಿಕರವನು್ನ
ತೋರುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಆನಂದದಿಂದ ಆ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

9 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿರಲಿ. ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. 10

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಂಬ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯಭಾವದಿಂದ

ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 11:11 780 ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 12:10
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ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಯಸುವ
ಮಯಾರ್ದೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಯಾರ್ದೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 11 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಡಿರಿ.
ಆತಿ್ಮಕವಾದ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. 12 ನಿಮಗೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಸಂಕಟಗಳಿರುವಾಗ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ. ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 13 ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿರಿ. ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿರಿ.

14 ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವವರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. 15

ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.
ದುಃಖಪಡುವವರೊಂದಿಗೆ ದುಃಖಪಡಿರಿ. 16 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಗವರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೆ, ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

17 ಯಾವನಾದರು ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಯೋಚಿಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 18 ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 19 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವ
ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. “ನಾನೇ
ದಂಡಿಸುವವನು; ನಾನೇ ಜನರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು ಎಂದು
ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20 ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯು ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ,
ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಿರಿ.

ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದು.”
ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 25:21-22

21 ಕೆಟ್ಟತನವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿರಿ.

ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಕಾರ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು ದೇವರೇ. ಈಗಿರುವ

ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೇವರೇ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 2

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾರ್ರಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೇ ವಿರೋಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸಕಾರ್ರಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 3 ಸರಿಯಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ
ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಭಯಪಡದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಹಾಗಾದರೆ
ನೀವು ಸರಿಯಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳುವರು.

4 ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ
ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ
ಭಯಪಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
ಅವನು ಆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವನು. ಅಧಿಕಾರಿಯು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಸಕಾರ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು.

6 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಹ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ತಮ್ಮ ಸಮಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು
ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ನೀವು ಯಾಯಾರ್ರಿಗೆ ಏನೇನು
ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಯಾವ
ತೆರಿಗೆಯನಾ್ನದರೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ
ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ
ಮಯಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಬೇಕೊ ಅವರಿಗೆ ಮಯಾರ್ದೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿರಿ.

ಇತರ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಆಜ್ಞೆ
8 ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿರಬೇಡಿ.

ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇತರ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಡೀ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 9 ಏಕೆಂದರೆ,
“ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಕೂಡದು; ಕೊಲೆ ಮಾಡಕೂಡದು;
ಕದಿಯಕೂಡದು; ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಕೂಡದು” ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಉಳಿದೆಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳು, “ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ಇತರ ಜನರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು” ಎಂಬ ಒಂದೇ
ಆಜ್ಞೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 10 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎಲಾ್ಲ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕೂ್ಕ ವ್ಯತಾ್ಯಸವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

11 ನಾವು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ
ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾದ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ
ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. 12 “ರಾತಿ್ರ”ಯು
ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. “ಹಗಲು” ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡದೆ
ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರಂತೆ ಸರಿಯಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸೋಣ. ಕೆಟ್ಟದಾದ ಮತು್ತ ವ್ಯಥರ್ವಾದ
ಔತಣಕೂಟಗಳನು್ನ ನಾವು ಏಪರ್ಡಿಸಕೂಡದು; ಕುಡಿದು
ಮತ್ತರಾಗಕೂಡದು; ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವನಾ್ನಗಲಿ ನಮ್ಮ
ದೇಹದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪಾಪವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಕೂಡದು;
ವಾಗಾ್ವದಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಜಗಳಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಎಬಿ್ಬಸಬಾರದು; ಅಲ್ಲದೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಬಾರದು. 14 ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ
ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಹೇಗೆ
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಬಯಕೆಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಾಗಲಿ
ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.

ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಟೀಕಿಸಬೇಡಿ

ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ ವೈಯಕಿ್ತಕ
ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಗಾ್ವದ

ಮಾಡಬೇಡಿ. 2 ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆಹಾರವನಾ್ನದರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಾನು ತರಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತಾ್ತನೆ. 3 ಯಾವ ಬಗೆಯ
ಆಹಾರವನಾ್ನದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತರಕಾರಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ ಉತ್ತಮನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. ಅಂತೆಯೇ, ತರಕಾರಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನು್ನವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಎಲಾ್ಲ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಕೂಡದು. ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸೇವಕನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ಮಾಡಕೂಡದು. ಅವನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಸರಿಯೋ
ತಪೊ್ಪೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಯಜಮಾನನೇ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವಕನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿರುತಾ್ತನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಮುಖ್ಯವೆಂದು ನಂಬಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎಲಾ್ಲ ದಿನಗಳು
ಒಂದೇ ಎಂದು ನಂಬಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರಬೇಕು. 6 ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ
ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ
ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರವೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತನೆ. ಹೌದು, ಅವನು ಆ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಾ್ತನೆ.

7 ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರವೇ
ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾಗಲಿ
ಸಾಯುವುದಾಗಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. 8 ನಾವು
ಬದುಕುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ;
ಸಾಯುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ನಾವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9

ಆದಕಾರಣ, ಮತೆ್ತ ಜೀವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ

ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 12:11 781 ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 14:9
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ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. ಸತು್ತಹೋದ
ಜನರಿಗೂ ಬದುಕಿರುವ ಜನರಿಗೂ ತಾನು ಪ್ರಭುವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.

10 ಹೀಗಿರಲು, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವವನನು್ನ
ನೀನು ಟೀಕಿಸುವುದೇಕೆ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿನಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮನೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದೇಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆವು, ಆಗ ಆತನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ತೀಪುರ್
ಕೊಡುವನು. 11 ಹೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುವನು.
ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆಯಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ’

ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.”
ಯೆಶಾಯ 45:23

12 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ
ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.

ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗಬೇಡಿ
13 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವಂಥ ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಮಾಡದಂತೆ ನಾವು
ನಿಧರ್ರಿಸಬೇಕು. 14 ನಾನು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಯಾವ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಆ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವು ಅವನಿಗೆ
ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

15 ನೀನು ತಿನು್ನವ ಒಂದು ಆಹಾರಪದಾಥರ್ದಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನೀನು ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು
ಯಾವುದಾದರೂ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ನೀನು ಆ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನ
ನಂಬಿಕೆ ಹಾಳಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಕೂಡದು.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗಾಗಿಯೂ ಸತ್ತನು. 16 ನೀನು ಯಾವುದನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುವಿಯೋ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸು. 17 ದೇವರ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವುದಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ನೀತಿಯೂ ಸಮಾಧಾನವೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಾಗುವ ಆನಂದವೂ
ಅಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. 18 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆಮಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಜನರೂ
ಅವನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಮಾಡಲು
ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯಕವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಲು ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 20 ಎಲಾ್ಲ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ತಿನು್ನವ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ದ ಮೂಲಕ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಆ
ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೇ ತಪು್ಪ. 21 ನೀನು ಮಾಂಸ ತಿನು್ನವುದು
ಅಥವಾ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನದೆ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನನಾ್ನಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ.

22 ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗಿರುವ ವಿಶಾ್ವಸವು ನಿನಗೂ
ದೇವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ತನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತಾನು ದೋಷಿಯಾಗುತೆ್ತೕನೆಂಬ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವವನೇ
ಭಾಗ್ಯವಂತನು. 23 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ತಿನು್ನವ ಪದಾಥರ್ದಲಿ್ಲ
ದೋಷವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಭಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದರೆ, ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ದೋಷರಹಿತವಾದದು್ದ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯ
ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪವೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನವಾಗಿರುವವರ
ಬಲಹೀನತೆಗಳನು್ನ ನಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು
ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಹಿತವನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ಹಿತವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವವರನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ
ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. “ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ
ಮಾಡಿದ ಜನರು ನನಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು” ಎಂಬುದಾಗಿ
ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 4 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆ
ಸಂಗತಿಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರುತ್ತದೆ. 5 ತಾಳೆ್ಮ
ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಬಯಸುವ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಹೀಗೆ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವಿರಿ. 7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು
ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. 8 ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳು ಸತ್ಯವಾದುವುಗಳೆಂದು
ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ 9

ದೇವರು ತಮಗೆ ತೋರುವ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು
ಆತನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸೇವಕನಾದನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು:
ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 18:49
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆನು್ನತ್ತದೆ:
“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ

ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು.”
ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 32:43

11 ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
“ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಲಿ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 117:1
12 ಯೆಶಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“ಇಷಯನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬರುವನು.
ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಯೆಶಾಯ 11:10

13 ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ
ಹೊರಸೂಸುವುದು.

ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಪೌಲನ ವಿವರಣೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯತನವು

ತುಂಬಿದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಕಲ
ಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ಮತು್ತ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಲಹೆ
ನೀಡಬಲಿ್ಲರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 15 ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಕ
ಎಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ವರವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ನಾನು ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರು ಸಹ ದೇವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಕಾಣಿಕೆಯಂತಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನಾನು ನನ್ನ
ಸ್ವಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರನು್ನ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ
ಮೂಲಕ ಮಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾದರು. ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಇಲು್ಲರಿಕ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ನನ್ನ ಆ
ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಎಂದೂ
ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಲು ನಾನು

ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 14:10 782 ರೋಮ್ನಗರದವರಿಗೆ 15:20
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ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆಗಲೇ
ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ
ಇದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಯದ ಜನರು ಆತನನು್ನ (ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ)

ನೋಡುವರು.
ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿಲ್ಲದ ಜನರು ಆತನನು್ನ

ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಯೆಶಾಯ 52:15

ರೋಮಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪೌಲನ ಯೋಜನೆ
22 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ

ಸಲ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು.
23 ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ
ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಂಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹದು.

25 ಈಗ ನಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುಕಾ್ಕಗಿ
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅಲಿ್ಲನ ದೇವಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಬಡವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಖಾಯದ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ ಬಡಜನರಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 27 ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಖಾಯದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅದು ಅವರ
ಕತರ್ವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಆತಿ್ಮಕ
ಅಶೀವಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು
ಅವರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. 28 ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಬಡಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಹೊರಡುವೆನು.

ನಾನು ಸೆ್ಪೕನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ (ರೋಮಿನಲಿ್ಲ) ಇಳಿದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸುವೆನು. 29 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ತರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು.

30 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ
ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 31

ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾಗುವಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನಾನು ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಈ ಸಹಾಯಧನವು ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 32 ಅನಂತರ, ದೇವರು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡವಿದು್ದ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಪಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವ ದೇವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಪೌಲನ ಕೊನೆ ಮಾತುಗಳು

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಪೊಯಿಬೆಯನು್ನ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈಕೆಯು
ಕೆಂಕೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ

ಸಹಾಯಕಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 2 ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ
ಸಹಾಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಆಕೆಯು ನನಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೂ ಆಕೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ.

3 ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವರು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 4

ಅವರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನೆ್ನೕ
ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಈಡುಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
5 ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಎಪೈನೆತನಿಗೆ
ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಏಷಾ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಅವನೇ
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
6 ಮರಿಯಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಳು.

7 ಆಂದೊ್ರೕನಿಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಯೂನ್ಯನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರೂ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
8 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಅಂಪಿ್ಲಯಾತನಿಗೆ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 9 ಉಬಾರ್ನನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸಾ್ತಖುನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 10

ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಇರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ.
11 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಹೆರೋಡಿಯೊನನಿಗೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಸೇರಿದವನಾದ ನಾಕಿರ್ಸ್ಸನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 12 ತು್ರಫೈನಳಿಗೂ ತು್ರಫೋಸಳಿಗೂ ನನ್ನ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವರು ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು ಸಹ ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿದಳು.
13 ರೂಫನಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಆಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು.
14 ಅಸುಂಕಿ್ರತನಿಗೂ ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ
ಪತೊ್ರೕಬನಿಗೂ ಹೆಮಾರ್ನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೂ
15 ಫಿಲೊಲೋಗನಿಗೂ ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ ನೇಯರ್ನಿಗೂ ಅವನ
ಸಹೋದರಿಗೂ ಮತು್ತ ಒಲುಂಪನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.
16 ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದ್ದನಿ್ನಟು್ಟ
ವಂದಿಸಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಭೆಗಳವರೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ.
17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಡಕುಗಳನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇತರರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುವಂಥವರ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನೀವು
ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನೀವು
ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 18 ಅಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸುಖಕಾ್ಕಗಿ ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಕೆಟ್ಟದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಯನಾಜುಕಿನ
ನುಡಿಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಮುಖಸು್ತತಿಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ.
19 ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎಲಾ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

20 ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಬೇಗನೆ ಸೈತಾನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
21 ನನ್ನ ಸಹೋದೊ್ಯೕಗಿಯಾದ ತಿಮೊಥೆಯನು ಮತು್ತ ನನ್ನ

ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಲೂಕ್ಯ, ಯಾಸೋನ ಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

22 ಪೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ
ತೆತೆ್ಯರ್ನೆಂಬ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

23 ಗಾಯನು ನನಗೆ ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಸಭಾಕೂಟಕಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನೆ್ನೕ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಅವನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಖಜಾಂಚಿಯಾದ ಎರಸ್ತನು ಮತು್ತ ಸಹೋದರನಾದ ಕ್ವತರ್ನು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ. 24

25 ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಗೊಳಿಸಬಲಾ್ಲತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಬಲ್ಲನು.
ನಾನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವುದೇ ಆ
ಸುವಾತೆರ್. ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಆ ಸುವಾತೆರ್ಯು ರಹಸ್ಯವಾದ
ಸತ್ಯವಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮರೆಯಾಗಿತು್ತ. 26 ಆದರೆ
ರಹಸ್ಯವಾದ ಆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಈಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದು ಇದನೆ್ನೕ. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಲೆಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
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ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ. 27 ಒಬ್ಬನೇ
ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

ಪೌಲನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಪತ್ರ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ
ಕರೆಯುಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ

ಸಹೋದರನಾದ ಸೊಸೆ್ಥನನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೊರಿಂಥದ

ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ
ಪ್ರಭುವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿ.

ಪೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
4 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ

ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಸಕಲ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನೀವು ವಾಕ್ಚತುರರೂ
ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಸತ್ಯವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
8 ಯೇಸುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಿ
ಕಾಪಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ
ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. 9 ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಮಗನಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿರುವಾತನು ದೇವರೇ.

ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು
10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ,
ವಾದವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ನೀವು ಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಿರಿ.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖೊ್ಲಯೆಯ
ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ವದಗಳಿರುವುದಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12

ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ನಾನು ಪೌಲನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ನಾನು ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ನಾನು
ಕೇಫನನು್ನ (ಪೇತ್ರನನು್ನ) ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನು ವಿಭಾಗವಾಗಿದಾ್ದನೋ? ಪೌಲನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸತ್ತನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಪೌಲನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ ಗಾಯನು ಇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
15 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ
ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 16 (ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರಿಗಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.) 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂದ
ಸಾರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದರೂ ಲೋಕಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರಿದೆ್ದೕಯಾದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯೇ
ನಿರಥರ್ಕವಾಗುವುದು.

ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜ್ಞಾನ
18 ನಾಶನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಉಪದೇಶವು

ಮೂಖರ್ತನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ನಮಗಾದರೋ ಅದು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ. 19 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
ಬುದಿ್ಧವಂತರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಬೆಲೆಬಾಳದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.”

ಯೆಶಾಯ 29:14
20 ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ವಿದಾ್ಯವಂತನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ಈ

ಕಾಲದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ದೇವರು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಮೂಖರ್ತನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 21 ಇದು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ
ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ
ತೋರುವ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಂಬುವವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ದೇವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿತು.

22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ನಾವಾದರೋ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕುರಿತಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿದೆ; ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. 24 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜನರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
25 ದೇವರ ಮೂಢತನವು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ
ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುತವಾಗಿದೆ.

26 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾಗ
ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲೋಕದ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ಆದರೆ
ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಮೂಢರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ; ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ
ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 28

ಲೋಕವು ಯಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ
ಯಾವುದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಮತು್ತ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನು್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಲೋಕವು
ಯಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೊ ಅದನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಲು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. 29 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾತನು ದೇವರೇ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು
ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ, ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 31

ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವನು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು.”

ಶಿಲುಬೆಗೆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಸಂದೇಶ

ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದಗ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನಾನು ನಾಜೂಕಾದ ಪದಗಳನಾ್ನಗಲಿ

ಮಹಾ ಜ್ಞಾನವನಾ್ನಗಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದಗ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲಿನ ಮರಣವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 3 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದಗ
ಬಲಹೀನನಾಗಿದೆ್ದನು; ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. 4 ನನ್ನ
ಉಪದೇಶವಾಗಲಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಲಿ ಜನರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸುವಂಥ
ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯೇ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾಗಿತು್ತ. 5 ನಿಮ್ಮ
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ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರದೆ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದೆನು.

ದೇವರ ಜ್ಞಾನ
6 ಪರಿಣತರಾದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

ಇದು ಇಹಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಪತಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ.
ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ನಾವಾದರೋ ದೇವರ
ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಲೋಕವು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿದ್ದನು. 8

ಈ ಲೋಕದ ಯಾವ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಈ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 9

ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ ಇದಾಯಿತು:
“ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಯಾವ ಕಣೂ್ಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಶಾಯ 64:4
10 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಕಲವನೂ್ನ ದೇವರ ಅಗಾಧವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ
ತಿಳಿದಿದಾ್ದನೆ. 11 ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನ
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜೀವಾತ್ಮವೊಂದಕೆ್ಕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ದೇವರಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12

ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾವು ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು.

13 ನಾವು ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆತಿ್ಮಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಲು ಆತಿ್ಮಕ ಪದಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ. 14

ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವಾರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಮೂಖರ್ತನವೆಂದು ಯೋಚಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
15 ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್
ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತೀಪುರ್
ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ:
“ಪ್ರಭುವಿನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು?
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲರು?”

ಯೆಶಾಯ 40:13
ನಾವಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ತಪು್ಪ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಆತಿ್ಮಕ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮೊದಲು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ

ಎಳೆಕೂಸುಗಳೂ ಆಗಿರುವಂಥವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತೆ ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 2 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ
ಉಪದೇಶವು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಆಹಾರದಂತಿರದೆ ಹಾಲಿನಂತಿತು್ತ;
ಏಕೆಂದರೆ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವಿನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಆಹಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲ. 3 ನೀವಿನೂ್ನ ಆತಿ್ಮಕರಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚದೆ; ವಾಗಾ್ವದಗಳಿವೆ; ಜಗಳಗಳಿವೆ. ನೀವು
ಆತಿ್ಮಕರಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇವು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲೋಕದ
ಜನರಂತೆಯೇ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ನಾನು
ಪೌಲನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು “ನಾನು
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ
ವತಿರ್ಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಮುಖ್ಯವಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ಪೌಲನು
ಮುಖ್ಯವಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವ ನಾವು ಕೇವಲ ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಿದೆವು. 6

ನಾನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆನು; ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಹಾಕಿದನು.
ಆದರೆ ಬೀಜವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜ
ಬಿತು್ತವವನಾಗಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವವನಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯನಲ್ಲ.
ದೇವರೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. 8 ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಮತು್ತ
ನೀರನು್ನ ಹಾಕುವವನ ಉದೆ್ದೕಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರೆಯುವುದು. 9 ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ದೇವರ ಹೊಲವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ವರದಾನಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚತುರ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ ನಾನು
ಆ ಮನೆಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದೆನು. ಇತರ ಜನರು ಆ
ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ತಾನು ಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. 11

ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಆಗಲೇ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. ಆ ಅಸಿ್ತವಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಹಾಕಲಾರರು. 12 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮರ, ಹುಲು್ಲ ಮತು್ತ ಜೊಂಡುಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಬಹುದು. 13 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಅದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಆ ದಿನವು ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದಯಿಸುವುದು.
ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು.
14 ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದ ಕಟ್ಟಡವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನು
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 15 ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವು
ಸುಟು್ಟಹೋದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು, ಆದರೆ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು.

16 ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 17

ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

18 ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮೋಸಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಮೂಢನಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಬಲ್ಲನು. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವು ದೇವರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವಾಗಿದೆ. “ದೇವರು
ಜಾಣರನು್ನ ಅವರ ಕುತಂತ್ರದ ಮಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು”
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 20 “ಪ್ರಭುವು ಜ್ಞಾನಿಗಳ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿದಾ್ದನೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬಾರದು. ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. 22 ಪೌಲ,
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸ್ ಮತು್ತ ಕೇಫ ನಿಮ್ಮವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಜಗತು್ತ, ಜೀವ,
ಮರಣ ಮತು್ತ ವತರ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮವೇ. 23 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರು

ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ
ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ವಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂತಲೂ ಎಣಿಸಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿರಲು,

ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. 3 ನೀವೇ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ನೇಮಿತ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಾದರೂ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ
ನಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ನಾನು
ತಪು್ಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನನು್ನ
ನಿದೋರ್ಷಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾರದು. ನನಗೆ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ
ಮಾಡುವವನು ಪ್ರಭುವೊಬ್ಬನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ
ಸಮಯಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವು ಬರುವ
ತನಕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಆತನು ಬೆಳಕನು್ನ ಬೆಳಗಿಸುವನು. ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳ
ರಹಸ್ಯವಾದ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು. ಆಗ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದಲೇ
ಬರುವುದು.

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಉದಾಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, “ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸು” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ
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ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ
ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ,
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ಏಕೆ
ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿರಿ?

8 ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಂದೂ
ರಾಜರುಗಳೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ರಾಜರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ
ನಾವೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ರಾಜರುಗಳಾಗುತಿ್ತದೆ್ದವು. 9 ಆದರೆ ದೇವರು
ನನಗೂ ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಕಡೆಯ ಸಾ್ಥನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಾವು
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಂಥವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು
ದೇವದೂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೇ
ನೋಟವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೂಖರ್ರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಹು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಆದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ನಿಮಗೆ
ಗೌರವವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ; ನಮಗಾದರೋ ಅವರು ಗೌರವವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹಸಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಬಾಯಾರಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷು್ಟ
ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆಗಾಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಪೆಟು್ಟಗಳು
ಬೀಳುತಿ್ತರುತ್ತವೆ; ನಮಗೆ ಮನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 12 ನಾವು ಊಟಕಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ, ನಾವಾದರೋ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು
ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಜನರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಾವಾದರೋ ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜನರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಕಸವೋ ಭೂಮಿಯ ಹೊಲಸೋ ಎಂಬಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದರೆ.

14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಿಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಉಪದೇಶಕರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ
ಬಹು ಮಂದಿ ತಂದೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ತಂದೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದಕಾರಣವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮಗನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ
ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯ
ಜೀವನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ನೀವು
ಜಂಬಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 19 ಆದರೆ ನಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತವಾದರೆ, ನಾನು ಬಂದು
ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು
ಮಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 20 ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದು ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ. 21 ನೀವು
ಯಾವುದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ನಾನು ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಸೌಮ್ಯಭಾವಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಬರಬೇಕೆ?

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನೈತಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ
ಜನರ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ

ಪಾಪ ಅದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯನೆ್ನೕ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 2 ಆದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ದುಃಖಭರಿತರಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತು್ತ. 3 ನನ್ನ ದೇಹ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಅಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ಯಾವ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬನಿ್ನ. ನಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವೆನು. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. 5 ಆ

ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಸ್ವಭಾವವು ನಾಶವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಅವನ
ಜೀವಾತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

6 ನೀವು ಅಹಂಕಾರಪಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. “ಒಂದಿಷು್ಟ
ಹುಳಿಯು ಹಿಟ್ಟನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ನುಡಿಯು ನಿಮಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 7 ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ (ಪಾಪ) ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ.
ಆಗ ನೀವು ಹೊಸ ಹಿಟಾ್ಟಗುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಹುಳಿರಹಿತವಾದ ಪಸ್ಕದ ರೊಟಿ್ಟಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ದುಷ್ಟತನ ಮತು್ತ ಕೆಡುಕತನ
ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಾವು ತಿನ್ನದೆ
ಹುಳಿರಹಿತವಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ. ಸರಳತೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆ
ಇವುಗಳೇ ಆ ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ.

9 ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಕೂಡದೆಂದು
ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದ. 10 ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ
ಪಾಪಿಷ್ಠ ಜನರ ಸಹವಾಸವನು್ನ ನೀವು ಮಾಡಕೂಡದೆಂಬ
ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅದನು್ನ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ಅವರು ಸಾ್ವಥಿರ್ಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಈ
ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ತನ್ನನು್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ
ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾ್ವಥಿರ್ಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತನಾಗುವವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಸಹ
ಮಾಡಬಾರದು.

12 ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ
ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ತೀಪುರ್ ಮಾಡಬೇಕು. “ದುಷ್ಟನನು್ನ
ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರ ನಡುವೆ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ
ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು

ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಏಕೆ ಅವಕಾಶ
ಕೊಡಬಾರದು? 2 ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್
ಮಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. 3

ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿತದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ನಾವು ತೀಪುರ್ಮಾಡಬಲೆ್ಲವು. 4 ಹೀಗಿರಲು, ನಿಮಲಿ್ಲ
ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ
ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ, ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಆ ಜನರಿಗೆ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಮಾನ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 5 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಾ್ಯಜ್ಯಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬಲ್ಲ
ಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ? 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಸಹೋದರನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಅವರ ವಾ್ಯಜ್ಯಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು
ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ!

7 ನೀವು ಆಗಲೇ ಸೋತು ಹೋಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕಿ್ಕಂತ, ನೀವು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ; ಮೋಸವನು್ನ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.
8 ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಮೋಸ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ! ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವವನಿಗೇ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

9 ಅಧಮಿರ್ಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರದ ಜನರು
ಯಾಯಾರ್ರೆಂದರೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರು, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವರು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವರು, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು,
ಕದಿಯುವವರು, ಸಾ್ವಥಿರ್ಗಳು, ಕುಡುಕರು, ಬೈಯುವವರು ಮತು್ತ
ಮೋಸಗಾರರು. 11 ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂಥವರಾಗಿದಿ್ದರಿ.
ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ
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7

ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ;
ಪರಿಶುದ್ಧರಾದಿರಿ ಮತು್ತ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ.

ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ
12 “ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.”

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ. “ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.” ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದನೂ್ನ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 13 “ಆಹಾರವು
ಹೊಟೆ್ಟಗೋಸ್ಕರವಿದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯು ಆಹಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಿದೆ.” ಹೌದು,
ದೇವರು ಅವೆರಡನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. ದೇಹವಿರುವುದು ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ದೇಹವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರವಿದೆ,
ಪ್ರಭುವು ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಿದಾ್ದನೆ. 14 ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 15 ನಿಮ್ಮ
ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೂಳೆಯ ಅಂಗಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಕೂಡದು. 16 “ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿರುವವನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 17 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. ಒಬ್ಬನು
ಮಾಡುವ ಇತರ ಪಾಪಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವನ ದೇಹದ ಹೊರಗಾಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ
ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು
ನಿಮೊ್ಮಳಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್ಲ. 20 ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

ನೀವು ಬರೆದು ಕೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ನಾನು
ಚಚಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪುರುಷನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 2 ಆದರೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಅಪಾಯಕರವಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಪುರುಷನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಗೂ
ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 3 ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಮತು್ತ
ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.
ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
ಅದೇರೀತಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 5

ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದಾಂಪತ್ಯ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಸಮಯವನು್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪರಸ್ಪರ
ಸಮ್ಮತಿಯಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮತೆ್ತ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸೈತಾನನು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಪ್ರಚೋಧಿಸಬಹುದು. 6 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅಗಲಿ ದೂರವಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲು ನಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು
ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲ. 7 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ
ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇವರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ
ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಒಂದು ವರವಿದ್ದರೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ವರವಿದೆ.

8 ವಿವಾಹವಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಅವರು ನನ್ನಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇರುವುದೇ
ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರು
ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆಯಿಂದ ಬೆಂದು
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

10 ಮದುವೆಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. (ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಿನದು.) ಹೆಂಡತಿಯು
ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಾರದು. 11 ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಮತೆ್ತ
ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ, ಗಂಡನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಾರದು.

12 ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ
(ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವವನು ನಾನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಲ್ಲ.)
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರನಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ
ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆ್ವಮಾಡಲು
ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 13

ಅದೇರೀತಿ, ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆ್ವಮಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಆಕೆ
ಅವನಿಗೆ ವಿವಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 14 ಕಿ್ರಸ್ತ
ವಿಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಅದೇರೀತಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು
ತನ್ನ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಗಂಡನ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಳಾಗುತಾ್ತಳೆ. ಇದು
ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರರಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

15 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ. ಈ ರೀತಿ
ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯಾಗಲಿ
ವಿವಾಹ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಮಾಧಾನದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 16 ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗಂಡಂದಿರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೋ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ದೇವರ ಕರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ
17 ಆದರೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಯಾವ

ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೋ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾಗ
ನೀವು ಯಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಇದನೆ್ನೕ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಮೊದಲೇ
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದಂಥವನಾಗಬಾರದು. ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 19 ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದಾಗಲಿ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದೇ
ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. 20 ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯಾವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆದಾಗ ನೀನು ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀನು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗು. 22 ದೇವರು
ಕರೆದಾಗ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಕರೆದಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಗುಲಾಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 23

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಮನುಷ್ಯರ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಡಿ. 24 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.

ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು
25 ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ನಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಯೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಅಹರ್ನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಇದು ಕಷ್ಟಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು
ಯಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 27 ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನಿನಗೆ
ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. 28 ಆದರೆ ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪಾಪವೇನಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ
ಹುಡುಗಿಯು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಪಾಪವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ನೀವು ಈ
ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

29 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಇದು:
ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 30

ದುಃಖದಿಂದಿರುವ ಜನರು ದುಃಖವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:12 788 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 7:30
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ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಜನರು ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. 31 ಈ ಲೋಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜನರು ತಮಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳು
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಲೋಕದ
ಇಂದಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವುದು.

32 ನೀವು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನಿರತನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ. 33 ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಈ ಲೋಕದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ. 34 ಅವನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ
ಹುಡುಗಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತಳಾಗಿರುತಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ
ತನ್ನ ದೇಹ ಮತು್ತ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೊಡಲು
ಬಯಸುತಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಈ ಲೋಕದ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತಳಾಗಿರುತಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುತಾ್ತಳೆ. 35 ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಮಯವನು್ನ ಬೇರೆ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.

36 ತನ್ನ ಮಗಳ (ಕನಿ್ನಕೆಯ) ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ ಮೀರಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಒಬ್ಬನು ಭಾವಿಸಿದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಪಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಮದುವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಿರುವುದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ

39 ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬಾಳೆ್ವ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ತಾನು ಬಯಸಿದವರನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. 40

ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಳು. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿದೆ.
ದೇವರಾತ್ಮನು ನನೊ್ನಳಗಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.

ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದ ಆಹಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಚಚೆರ್

ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ
ಈಗ ನಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. “ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವಿದೆ”
ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. “ಜ್ಞಾನವು” ನಮ್ಮನು್ನ

ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನು ತಾನು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3

ಯಾವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ದೇವರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

4 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹವು
ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 5 ಆಕಾಶದಲಾ್ಲಗಲಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. (ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಜನರು
“ದೇವರು”ಗಳೆಂತಲೂ “ಪ್ರಭು”ಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.) 6

ನಮಗಾದರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ.
ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಆ ಜನರು ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಾಗ ಅದು ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ

ಅಪಿರ್ತವಾದದೆ್ದಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಾಗ ತಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 8 ಆದರೆ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ತರಲಾರದು. ನಾವು ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ
ಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 10 ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ವಿಗ್ರಹದ ಗುಡಿಯೊಂದರಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಊಟ
ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯೊಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಕೊಡದೆಂಬ ಭಾವನೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. 11

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಈ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 12 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಮತು್ತ
ಅವರು ತಪೆ್ಪಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವಾಗ
ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
13 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾನು ತಿನು್ನವ ಆಹಾರವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಾನು
ಕಾರಣನಾಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಮಾಂಸ ತಿನು್ನವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲದ ಹಕು್ಕಗಳು

ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಫಲವು ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

2 ಇತರ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲನನಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ನನ್ನನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲನನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಆಧಾರವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3 ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇಂತಿದೆ: 4 ಊಟಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಪಾನೀಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 5

ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ
ಸಹೋದರರಂತೆ ಮತು್ತ ಕೇಫನಂತೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6

ಬಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? 7 ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವ
ಯಾವ ಸೈನಿಕನಾದರೂ ತನಗೆ ತಾನೇ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟಗಾರನಾಗಲಿ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತಿನ್ನದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನು್ನ ಸಾಕಿದ ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ
ಅವುಗಳ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

8 ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನುಷ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲ. ದೇವರ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 9 “ಕಣ
ತುಳಿಯುವ ಎತು್ತ ಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನದಂತೆ ಅದರ ಬಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತ್ರ ಆತನು
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನೇ? ಇಲ್ಲ! 10 ಆತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಮತು್ತ ಒಕು್ಕವವನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 11 ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಾವು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ. 12

ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇತರರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೂ ಈ ಹಕಿ್ಕದೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಹಕ್ಕನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ
ಆಗಕೂಡದೆಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಜನರು ದೇವಾಲಯದಿಂದಲೇ
ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ತವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 7:31 789 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:13
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ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 14 ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುವುಗಳನು್ನ
ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

15 ಆದರೆ ನಾನಂತೂ ಈ ಹಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ
ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಉದೆ್ದೕಶವೂ ಅದಲ್ಲ. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗಿರುವ ಕಾರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಸಾಯುವುದೇ
ನನಗೆ ಲೇಸು. 16 ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿರುವ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ನಾನು
ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 17 ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹುಮಾನಕೆ್ಕ
ಅಹರ್ನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಬೇರೊಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಲೇಬೇಕು. ಇದು
ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕತರ್ವ್ಯವಷೆ್ಟ. 18 ಹೀಗಿರಲು, ನನಗೆ ಯಾವ
ಬಹುಮಾನ ಸಿಕು್ಕವುದು? ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಬೋಧಿಸುವುದೊಂದೇ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವಾಗ ಅದರಿಂದ
ಜೀವನೋಪಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

19 ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಯಾರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಲು ಅವರಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯನಂತಾದೆನು. ನಾನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಅಧೀನನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನನಾದೆನು.
21 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತಾದೆನು. (ಆದರೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಾನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಬಲಹೀನರಾದ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲಹೀನನಂತಾದೆನು.
ಯಾವ ರೀತಿಯಲಾ್ಲದರೂ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಯಾಯಾರ್ರಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥವನಾಗಬೇಕೋ ಅಂಥಂಥವನಾದೆನು. 23

ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಸುವಾತೆರ್ಗಾಗಿಯೇ. ಸುವಾತೆರ್ಯ
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

24 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಓಟಗಾರರು ಓಡುತಾ್ತರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಓಡಿರಿ;
ಗೆಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ ಓಡಿರಿ. 25 ಪಂದ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವ
ಕಿ್ರೕಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳಿಸಲು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದ
ತರಬೇತಿಯಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಆ ಪದಕವು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪದಕವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. 26

ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಓಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಕೇವಲ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಗುದ್ದದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುದಿ್ದ ಮುಷಿ್ಠಕಾಳಗ
ಮಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 27 ನಾನು ಗುದು್ದವುದು
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹವನೆ್ನೕ. ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ
ನಾನೇ ತಿರಸ್ಕೃತನಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಗುಲಾಮನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರಂತಿರಬೇಡಿ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮೋಶೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಏನು
ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಡದ ಕೆಳಗಿದ್ದರು;
ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು; 2 ಮೋಶೆಯ
ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಡದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಹೊಂದಿದರು; 3 ಒಂದೇ ಆತಿ್ಮಕ ಆಹಾರವನು್ನ ಊಟ
ಮಾಡಿದರು; 4 ತಮೊ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಆತಿ್ಮಕ ಬಂಡೆಯ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದರು. ಆ ಬಂಡೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 5 ಆದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ದೇವರ ಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

6 ಅವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಆಶಿಸಬಾರದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ
ನಿದಶರ್ನಗಳಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. “ಜನರು ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು; ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಎದು್ದನಿಂತರು” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ

ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಆ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು. 9 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು
ಹಾವುಗಳಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿದರು. 10 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಮಾಡಿದಂತೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಆ ಜನರು ಸಂಹಾರಕ ದೂತನಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

11 ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ
ನಿದಶರ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
13 ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮಗೂ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ
ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಸಹ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸಲೂಬೇಡಿ. 15 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. 16 ನಾವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತೆ್ರಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ನಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವಾಗ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 17 ರೊಟಿ್ಟಯು ಒಂದೇ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲಾ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

18 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿ. ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ತವಾದುದನು್ನ ತಿನು್ನವ ಆ ಜನರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿಲ್ಲವೇ? 19 ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತವಾದ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವು ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
ವಿಗ್ರಹವು ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ ಎಂಬ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. 20

ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಪದಾಥರ್ಗಳು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದುವುಗಳೇ ಹೊರತು
ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ದೆವ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಪಾಲು ಹೊಂದಬಾರದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. 21 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನ
ಪಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಪಾತೆ್ರ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯಲಾಗದು. ಪ್ರಭುವಿನ ಪಂಕಿ್ತ
ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಪಂಕಿ್ತ ಇವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. 22 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ
ನಾವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದೆ್ದೕವೋ? ಇಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ
23 “ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ.” ಆದರೆ

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೆಂದು ಹೇಳುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ. “ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ.”
ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಯರ್ಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ
ಹಿತಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ
ಹಿತಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

25 ಮಾಂಸದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಾರುವ ಯಾವ
ಮಾಂಸವನಾ್ನದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವ
ಮಾಂಸದಂತೆ ಅದು ತೋರಿದರೂ ಆ ಮಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಯಾವ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. 26 ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. ಏಕೆಂದರೆ,
“ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಭುವಿನದಾಗಿದೆ.”

27 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರೆ, ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ
ಏನು ಬಡಿಸಿದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಆ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ
ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬಾರದೇ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ.
28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ, “ಆ ಪದಾಥರ್ವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತವಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಜನರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು.
29 ಆದರೆ ನೀವೇ ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದು
ತಪೆ್ಪಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯ

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:14 790 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:29



11

12

ದೆಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು.
30 ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಊಟಮಾಡಿದ
ಪದಾಥರ್ದಿಂದಾಗಿ ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

31 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂದರೂ ಕುಡಿದರೂ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 32 ಇತರ ಜನರು ಅಂದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಲಿ ಗಿ್ರೕಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಾಗಲಿ
ತಪು್ಪಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ ನೀವೆಂದಿಗೂ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 33 ನಾನು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ
ಹಿತಕರವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಬಹು ಜನರಿಗೆ
ಹಿತಕರವಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ
ನನ್ನ ಮಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ
2 ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳುವುದರಿಂದ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದರೆ ನೀವು ಈ
ವಿಷಯವನೂ್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದನೆ; ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಪುರುಷನು ಶಿರಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದನೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಶಿರಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದನೆ.

4 ಪುರುಷನು ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ತನ್ನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವನ ಶಿರಸಾ್ಸದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿದೆ. 5 ಆದರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ
ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅದು ಆಕೆಯ ಶಿರಸಾ್ಸದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿದೆ.
ಅವಳಿಗೂ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಗೂ ಯಾವ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 6 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ
ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

7 ಆದರೆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಪುರುಷನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
8 ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ
ಬಂದಳು. 9 ಪುರುಷನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 10 ಆದಕಾರಣವೇ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತಾನು ಅಧಿಕಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು
ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವದೂತರ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಸಿ್ತ್ರೕ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಮುಖ್ಯವೋ ಪುರುಷನೂ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ. 12 ಏಕೆಂದರೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದದು್ದ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಸಹ
ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವೂ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.

13 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು ಸರಿಯೋ? ನೀವೇ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿರಿ. 14

ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ. 15 ಆದರೆ
ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಗೌರವಯುತವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಲೆಗೆ
ಮುಸುಕನಾ್ನಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 16 ಕೆಲವು ಜನರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ
ವಾದಮಾಡಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು
ನಮ್ಮಲಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ರಾತಿ್ರಭೋಜನ
17 ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಕೂಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೇಡುಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 18

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಂಗಡಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 (ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.)

20 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದು್ದ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭುವಿನ ರಾತಿ್ರಭೋಜನವಲ್ಲ. 21 ಏಕೆಂದರೆ,
ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯದೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾವೇ ಊಟ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಕೆಲವು
ಜನರಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಲು ಸಾಕಷು್ಟ ಆಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ
ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗುವಷು್ಟ ಆಹಾರವಿರುತ್ತದೆ. 22

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ದೇವರ ಸಭೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಡವರನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಕಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಬೇಕೇ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.

23 ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
24 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, “ಇದು ನನ್ನ
ದೇಹ; ಇದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ನೀವು ಈ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಪ್ರಭುವಿನ ಮರಣವನು್ನ ಆತನು ಬರುವ ತನಕ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

27 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಭುವಿನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವಾಗ,
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಇವುಗಳ ನಿಜವಾದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು
ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹಕೂ್ಕ ರಕ್ತಕೂ್ಕ ದೋಷಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ. 28 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 29 ಯಾವನಾದರೂ ಪ್ರಭುವಿನ
ದೇಹವೆಂದು ಗುರುತಿಸದೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಅವನು ತಿಂದದ್ದಕೂ್ಕ ಕುಡಿದದ್ದಕೂ್ಕ
ದೋಷಿಯೆಂಬ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತಾ್ತನೆ. 30 ಆದಕಾರಣವೇ,
ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕರು ರೋಗಿಗಳೂ ಬಲಹೀನರೂ
ಆಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕರು ಸತು್ತ ಹೋದರು. 31 ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ನಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
32 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಮಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದ
ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀಪಾರ್ಗದಂತೆಯೂ
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಊಟ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 34 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸಭಾಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಬರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳು

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ನೀವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 2 ನೀವು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗಳಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 3 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವ
ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು” ಎಂದು ಹೇಳಲಾರನು.

4 ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. 5 ಸೇವೆಮಾಡಲು
ವಿವಿಧ ಮಾಗರ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಬಂದಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. 6 ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ಮಾಗರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ.

7 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ವರವು
ಕಾಣಬಲ್ಲದು. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ವರವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 8 ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಮಾತಾಡುವ ವರವನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಮಾತಾಡುವ ವರವನೂ್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 9 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ ವರವನೂ್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ; 10

ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
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ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ
ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನುವಾದಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 11

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನೇ ಎಲಾ್ಲ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಟು್ಟ ನಡೆಸುತಾ್ತನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ
12 ದೇಹವು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ

ಪಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ಎಲಾ್ಲ
ಅಂಗಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹವು ರೂಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 13 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿದಾ್ದರೆ,
ಕೆಲವರು ಗಿ್ರೕಕರಿದಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗುಲಾಮರಿದಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು
ಸ್ವತಂತ್ರರಿದಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಒಬ್ಬನೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು.

14 ದೇಹವು ಒಂದು ಅಂಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. 15 ಪಾದವು,
“ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಪಾದವು ದೇಹದಿಂದ
ಹೊರತಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಕಿವಿಯು, “ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ
ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರತಾಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಇಡೀ ದೇಹವೇ
ಕಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ದೇಹವೇ ಕಿವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಯಾವುದರ ವಾಸನೆಯನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 18 ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದೇಹವೇ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಅಂಗಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಗಳು
ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ದೇಹವು ಒಂದೇ.

21 ಕಣು್ಣ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೈಗೆ ಹೇಳಲಾರದು
ಮತು್ತ ತಲೆಯು, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಪಾದಕೆ್ಕ
ಹೇಳಲಾರದು. 22 ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನವಾಗಿ ತೋರುವ
ಅಂಗಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿವೆ. 23 ನಾವು
ದೇಹದ ಯಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಅಲ್ಪವಾದುವುಗಳೆಂದು
ಎಣಿಸುತೆ್ತೕವೋ ಆ ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಅಂಗಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ಬಹು ಸುಂದರವಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ
ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮ
ದೇಹವು ವಿಭಜನೆಯಾಗದಂತೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ
ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 26 ಒಂದು
ಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋವಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ಸನಾ್ಮನ ದೊರೆತರೆ,
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅದರ ಸನಾ್ಮನದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತ್ತವೆ.

27 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ದೇವರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾ್ಥನವನೂ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ
ಎರಡನೆಯ ಸಾ್ಥನವನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ
ಜನರಿಗೂ ಸ್ಪಸ್ಥಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ
ಜನರಿಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ
ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 29

ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲ.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಉಪದೇಶಕರುಗಳಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ವಿವಿಧ
ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಆ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ
ಅನುವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಇನೂ್ನ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ವರಗಳನು್ನ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಈಗ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪಿ್ರೕತಿ

ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತರ
ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ,

ಝಣಝಣಿಸುವ ತಾಳ. 2 ಪ್ರವಾದಿಸುವ ವರ ನನಗಿರಬಹುದು;
ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಜ್ಞಾನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂಥ
ಮಹಾನಂಬಿಕೆ ನನಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ನಾನು
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಜನರ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ
ಸಜೀವದಹನವನಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೇನೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

4 ಪಿ್ರೕತಿಯು ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಅಸೂಯೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಸಾ್ವಥಿರ್ಯಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ತನಗಾದ
ಅಪಕಾರಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 6 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ. 7 ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಯಾವಾಗಲೂ
ನಂಬುತ್ತದೆ; ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ; ಯಾವಾಗಲೂ
ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಸುವ
ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡುವ ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ವರಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವರವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು. 9

ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮತು್ತ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾದುವುಗಳಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಬಂದಾಗ
ಸಂಪೂಣರ್ವಲ್ಲದವುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

11 ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದಾ್ದಗ ಬಾಲಕನಂತೆ ಮಾತಾಡಿದೆನು,
ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು, ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನಾನು
ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಾದ ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು.
12 ನಮಗೂ ಸಹ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣುವಂತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ
ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತೆ್ತೕವೆ. ಈಗ
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವಷೆ್ಟ, ಆದರೆ ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ
ಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯನ್ನತವಾದದು್ದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.

ಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ

ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 2

ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ: ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ. ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ. 3

ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಜನರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಆದರಣೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 4 ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ
ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವವನು
ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

5 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ವರವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕೇವಲ
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತನಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರವಾದಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ
ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವವನು ಆ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ
ಅನುವಾದಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಸುವವನಷೆ್ಟೕ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು.

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ
ಮಾತಾಡುವವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯವಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯವನು್ನ,
ಜ್ಞಾನವನು್ನ, ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಂದರೆ

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 12:11 792 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 14:6
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ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 7 ನಾದವನು್ನ
ಹೊರಹೊಮಿ್ಮಸುವ ಕೊಳಲು ಅಥವಾ ವೀಣೆ ಮುಂತಾದ ನಿಜೀರ್ವ
ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಧ್ವನಿಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಹಾಡನು್ನ ನುಡಿಸಲಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ವರವನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕಹಳೆಯನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಊದದಿದ್ದರೆ, ಇದು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ
ಸಮಯವೆಂಬುದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ಮಾತಾಡುವ ಪದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಜನರು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುವುದು. 10 ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಹಲವಾರು
ಭಾಷೆಗಳಿರುವುದೇನೋ ಸತ್ಯ ಮತು್ತ ಆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಅಥರ್ವಿದೆ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷೆಯನು್ನ ನಾನು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವನು;
ನಾನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವೆನು. 12 ಇದು ನಿಮಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಭೆಯು ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು
ಸಹಾಯಕರವಾದ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

13 ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವ ವರವುಳ್ಳವನು ತಾನು ಹೇಳುವ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅನುವಾದಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಕಾ್ಕಗಿಯೂ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 14 ನಾನು ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, ನನ್ನ
ಆತ್ಮವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು
ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ನನ್ನ
ಜೀವಾತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಮನಸಿ್ಸನೊಂದಿಗೂ ಹಾಡುವೆನು. 16 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮದಿಂದ ಸುತಿ್ತಸಬಹದು. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು “ಆಮೆನ್”
ಎಂದು ಹೇಳಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವರಿಗೆ
ಮಾಡುವ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

18 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ವರವು ನನಗಿದೆ. 19 ಆದರೆ ಸಭಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಥರ್ವಾಗದಂಥ
ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅಥರ್ವಾಗುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಮಾತಾಡುವೆನು.

20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.
ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಯಸ್ಥರಂತಿರಿ. 21 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
“ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುವವರ ಮೂಲಕವೂ
ವಿದೇಶಿಯರ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕವೂ

ನಾನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.”

ಯೆಶಾಯ 28:11-12
ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡುವ ವರವು ನಂಬದ
ಜನರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಂಬುವವರಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಪ್ರವಾದನೆಯು ನಂಬುವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು
ನಂಬದವರಿಗಲ್ಲ. 23 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಕೂಡಿಬಂದಾಗ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತಾಡತೊಡಗಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನಂಬದ ಕೆಲವು ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಹೇಳುವರು. 24 ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅವನ ಪಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ನೀವು
ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತೀಪಾರ್ಗುವುದು.
25 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ಬಯಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವನು. “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಕೂಟಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು

ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ನೀವು ಸಭೆಸೇರಿದಾಗ, ಒಬ್ಬನು ಹಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಒಬ್ಬನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ

ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಒಬ್ಬನು ಆ ಪರಭಾಷೆಯನು್ನ ಅನುವಾದಿಸುತಾ್ತನೆ. ಸಭೆಯು
ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವುಗಳ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿರಬೇಕು.
27 ನೀವು ಸಭೆಸೇರಿರುವಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರದು. ಅವರು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅನುವಾದಿಸಬೇಕು. 28 ಆದರೆ
ಅನುವಾದಕನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತಾಡುವವನು
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನೊ್ನಂದಿಗೂ
ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು.

29 ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ
ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಇತರರು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು.
30 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು
ದೊರೆತರೆ, ಮೊದಲು ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ. 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು
ಪ್ರವಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿತರಾಗುವರು. 32 ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 33

ದೇವರು ಸಮಾಧಾನಕೆ್ಕ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ.
34 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಭಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು.

ದೇವಮಕ್ಕಳ ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದೆ.
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಹ ಇದನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 35 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಏನಾದರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ,
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ
ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮಾತಾಡುವಂಥದು್ದ ನಾಚಿಕೆಕರವಾದದು್ದ.

36 ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಆ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು ನೀವು ಮಾತ್ರವೋ? ಇಲ್ಲ! 37

ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಅಥವಾ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ
ವರವಿದೆಯೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ, ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ
ಆಜ್ಞೆಯೆಂದು ಅವನು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 38

ಯಾವನಾದರೂ ಇದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನೀವೂ ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

39 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರವಾದನಾ
ವರವನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿರಿ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾತಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವರವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ. 40 ಆದರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾಡಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2

ನೀವು ಆ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿರಥರ್ಕವಾಗುವುದು.

3 ನಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುವುಗಳಾಗಿವೆ.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತು್ತ 4 ಹೂಳಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು. 5 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ತರುವಾಯ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಐನೂರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಈ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹುಮಂದಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬದುಕಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು, ದಿನ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ
ಹುಟಿ್ಟದಂತಿದ್ದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

9 ಉಳಿದೆಲಾ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನಾನು
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯು
ನಿಷ್ಛಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚು್ಚ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. (ಆದರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗಿತು್ತ.) 11

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆನೊ ಅಥವಾ ಇತರ
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ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೊ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನೀವು
ನಂಬಿರುವುದೂ ಅದನೆ್ನೕ.

ನಾವು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುವೆವು
12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು

ನಾವು ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ
ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
13 ಜನರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ
ಬೋಧನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 15

ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ನಾವು
ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
16 ಸತು್ತಹೋದ ಜನರು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ
ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ಸತು್ತಹೋದವರು ನಾಶವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 19

ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ
ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

20 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ನಿದೆ್ರಹೋದವರಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸತು್ತಹೋದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದನು.
21 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು (ಆದಾಮನು) ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ದಿಂದಾಗಿ
ಜನರು ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ)
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 22

ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ. ಇದೇರೀತಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 23

ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವನು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎದು್ದಬಂದನು.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಅಧಿಕಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವನು. ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

25 ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವ
ತನಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಳಲೇಬೇಕು. 26 ನಾಶವಾಗುವ ಕಡೆಯ
ಶತು್ರವೆಂದರೆ ಮರಣವೇ. 27 “ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
“ಸಮಸ್ತವನು್ನ” ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ,
ಅದು ದೇವರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. 28

ಸಮಸ್ತವು ತನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ
ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಅಧೀನಪಡಿಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ಸವಾರ್ಧಿಪತಿಯಾಗುವನು.

29 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವಾದರೆ
ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು
ಏನು ಮಾಡುವರು? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಜನರು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?

30 ನಮ್ಮ ವಿಷಯವೇನು? ನಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ತಾಸಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಒಡು್ಡವುದು ಏಕೆ? 31 ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಸಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದು ಎಷು್ಟ ಸತ್ಯವೋ ಅಷೆ್ಟೕ ಸತ್ಯ
ಅದಾಗಿದೆ. 32 ಕೇವಲ ನನ್ನ ಮಾನುಷ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಾನು
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ
ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
“ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿಯೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ.”

33 ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. “ದುಜರ್ನರ ಸಹವಾಸ ಸದಾಚಾರದ
ಭಂಗ.” 34 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಪಾಪಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ
ಆಗಲೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯಾವ ಬಗೆಯ ದೇಹವನು್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು?
35 “ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಎದು್ದಬರುವರು? ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ

ದೇಹವಿರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು. 36 ಅವು ಮೂಢ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು. ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದಾಗ, ಆ ಬೀಜವು ಜೀವ

ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. 37

ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವಾಗ, ಆ ಬೀಜವು ಕೇವಲ
ಕಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಹುಟಿ್ಟ ಬರಲಿರುವ
ಗಿಡವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು ಕೇವಲ ಕಾಳಷೆ್ಟ. ಅದು
ಗೋಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಳಾಗಿರಬಹುದು. 38

ಅದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಬೀಜಕೆ್ಕ
ಅದರದೇ ಆದ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 39 ಎಲಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಂದು
ಬಗೆಯ ಮಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ; ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ
ಮಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ; ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ ಮಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನುಗಳು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ
ಶರೀರಗಳಿವೆ. ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ
ಸೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಬಗೆಯ ಸೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. 41 ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ
ಸೌಂದಯರ್ವಿದೆ; ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ಸೌಂದಯರ್ವಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ ಸೌಂದಯರ್ವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

42 ಸತ್ತವರಿಗಾಗುವ ಪುನರುತಾ್ಥನವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದು.
ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ಹಾಳಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು.
ಆದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವ ಆ ದೇಹವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 43 ದೇಹವು ಹೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುವುದು,
ಆದರೆ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಎದು್ದಬರುವುದು. ದೇಹವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟಾ್ಟಗ,
ಅದು ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎದು್ದಬಂದಾಗ ಅದಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತಯಿರುತ್ತದೆ. 44 ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ಭೌತಿಕವಾದದು್ದ. ಆದರೆ
ಅದು ಎದು್ದಬಂದಾಗ, ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೌತಿಕ ದೇಹವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹವೂ ಇದೆ. 45

“ಮೊದಲನೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾದನು”
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ
ಆದಾಮನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಜೀವಕೊಡುವ ಜೀವಾತ್ಮನಾದನು. 46

ಮೊದಲು ಬಂದವನು ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಅವನು ಪಾ್ರಕೃತ
ಮನುಷ್ಯ. ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದನು. 47

ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದನು.
ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದನು. 48 ಜನರು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಅವರು
ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೆ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪರಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದಾ್ದರೆ. 49

ಭೂಮಿಯ ಆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ನಾವು ನಿಮಾರ್ಣಗೊಂಡೆವು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದ ಆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ನಾವು
ನಿಮಾರ್ಣಗೊಳು್ಳವೆವು.

50 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಮಾಂಸ ಮತು್ತ ರಕ್ತ (ಭೌತಿಕ ದೇಹ) ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಶವಾಗುವಂಥದು್ದ ಎಂದಿಗೂ
ನಾಶವಾಗದ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಪಾಲುಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ಆದರೆ
ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯವೊಂದನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಮಾಪಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 52 ಇದಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸಾಕು.
ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷು್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಪಾರ್ಟಾಗುವೆವು. ಕಡೇ
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಲಾಗುವುದು; ಆಗ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರು
ಮತು್ತ ನಾವು ಮಾಪಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 53 ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಈ
ದೇಹವು ಅಳಿದುಹೋಗದ್ದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
ಮರಣಾಧೀನವಾದ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 54 ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಈ ದೇಹ
ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ ಮಾತುಗಳು
ನೆರವೇರುತ್ತವೆ:
“ಮರಣವು ಜಯದಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಯೇಹೋಯಿತು.”

ಯೆಶಾಯ 25:8
55 “ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ?
ಮರಣವೇ, ಕೇಡುಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?”

ಹೋಶೇಯ 13:14
56 ಕೇಡುಮಾಡಲು ಮರಣಕಿ್ಕರುವ ಶಕಿ್ತಯು ಪಾಪವೇ. ಪಾಪದ
ಶಕಿ್ತಯು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ. 57 ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ದೃಢವಾಗಿರಿ, ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು
ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:12 794 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:58
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ಇತರ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಗಲಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂ ಮಾಡಿರಿ. 2

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತಿವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೇ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆಗ ನಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ನಾನು ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಕೆಲವರ ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾನು
ಪರಿಚಯದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಒಂದುವೇಳೆ,
ನಾನು ಸಹ ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಜನರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ.

ಪೌಲನ ಯೋಜನೆಗಳು
5 ನಾನು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಪ್ರವಾಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. 6 ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಚಳಿಗಾಲವನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಬಳಿಕ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 7 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲವಿರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಅವಕಾಶಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ಕಾಲ ತಂಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಆದರೆ
ನಾನು ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 9

ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಮತು್ತ ಫಲಭರಿತವಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಲು ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಇಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿಗಳಿದಾ್ದರೆ.

10 ತಿಮೊಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅವನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವನು ಸಹ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ
ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

12 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇತರ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ನಾನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು.

ಅಂತಿಮ ಮಾತುಗಳು
13 ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿರಿ.

ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ. 14 ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ.

15 ಅಖಾಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾದ ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ಅವರು ದೇವರ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, 16

ಈ ರೀತಿಯ ಮುಂದಾಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವವರನು್ನ ಹಾಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ.

17 ಸೆ್ತಫನನು, ಪೊತುರ್ನಾತನು ಮತು್ತ ಅಖಾಯಿಕನು
ಬಂದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನೀವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ನನಗುಂಟಾದ ಕೊರತೆಯನು್ನ ಅವರು ನೀಗಿಸಿದಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಇಂಥ ಜನರ ಮೌಲ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

19 ಏಷಾ್ಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಅಕಿ್ವಲನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳು ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಯವರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 20 ಇಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ವಂದಿಸಿರಿ.

21 ಪೌಲನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

22 ಯಾವನಾದರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಜೀವದಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ನಿತ್ಯನಾಶನ ಹೊಂದಲಿ!

ಪ್ರಭುವೇ ಬಾ!
23 ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ!
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ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ
ಪತ್ರ. ನಾನು ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಇಡೀ

ಅಖಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೊಡನೆ
ಸೇರಿ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ಪೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ

ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ಕನಿಕರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ
ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ಸಂತೈಸುವ
ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. 4 ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟವಿರುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸುತಾ್ತನೆ; ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇತರ ಜನರನು್ನ
ಸಂತೈಸಲು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಹ ಶಕ್ತರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆಯೇ ನಾವು ಸಹ ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸಬಲ್ಲವರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 5 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಬಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಹೇರಳವಾದ ಆದರಣೆಯು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 6 ನಮಗೆ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿರುವುದಾದರೆ, ಆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೆಗಾಗಿಯೇ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ ಆದರಣೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಆದರಣೆಗಾಗಿಯೇ. ನಮಗಿರುವಂಥ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. 7

ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ
ಬಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಆದರಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಏಷಾ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಭಾರಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಭಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದವು. ಜೀವಸಹಿತ
ಉಳಿಯುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಸಹ ನಾವು ಬಿಟು್ಟಕೊಟೆ್ಟವು.
9 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡದಂತೆಯೂ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಇದಾಯಿತು. 10 ಮರಣದ ಈ ಮಹಾ
ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಮತು್ತ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ನಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡುವರು.

ಪೌಲನ ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ
12 ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇದು

ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲನು.
ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದು್ದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಲೋಕದ
ಜ್ಞಾನದಿಂದಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಓದಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ನಮ್ಮ
ವಿಷಯವಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಲ್ಪ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವಂತೆ ನೀವೂ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬ
ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

15 ನಾನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಭರವಸೆ
ಉಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೊದಲು ಸಂದಶಿರ್ಸಲು
ನಾನು ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಲ
ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಬಹುದಿತು್ತ. 16 ನಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬಳಿಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. ಜುದೇಯಕೆ್ಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸಹಾಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದ. 17 ನಾನು ಆ
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಉದೆ್ದೕಶ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಾ? ನಾನು
ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನೋ? ಅವರಾದರೋ
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ “ಹೌದು, ಹೌದು” ಎಂತಲೂ ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ “ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ” ಎಂತಲೂ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

18 ನೀವು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ
ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ “ಹೌದು” ಮತು್ತ “ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ನಂಬಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಸೀಲನು, ತಿಮೊಥೆಯನು ಮತು್ತ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ಹೌದೆಂತಲೂ ಅಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದು್ದ “ಹೌದು” ಎಂಬುದೇ. 20 ದೇವರು
ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ “ಹೌದು” ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ “ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೃಢಗೊಳಿಸುವಾತನು ದೇವರೇ. ದೇವರು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 22 ನಾವು
ಆತನವರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮಗೆ
ಆಧಾರವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

23 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನೋಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ಸತ್ಯ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ನಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಿರುವ ಮುಂದಿನ
ಸಂದಶರ್ನವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಸಂದಶರ್ನವಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 2 ನಾನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವವರು
ಯಾರು? ನನಿ್ನಂದ ದುಃಖಿತರಾದ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಜನರಿಂದಲೇ ನನಗೆ
ದುಃಖವಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದೆನು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆನಂದದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತಿ್ತೕರಿ
ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿತು್ತ. 4 ನಾನು ಮೊದಲೊಮೆ್ಮ ನಿಮಗೆ
ಬರೆದಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಹಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ
ದುಃಖಗೊಂಡಿತು್ತ. ನಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುತಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬರೆದದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದುಃಖಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ.

ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ
5 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಬ್ಬನು ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದು್ದ

ನನಗಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ನಿಮೊ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. (ಅದು ತನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.) 6 ನಿಮ್ಮ
ಸಭೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. 7

ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಸಂತೈಸಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನು ಅತೀವ ದುಃಖದಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
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ಸೋತುಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೆಂಬುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9

ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ವಿಧೇಯರಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನು. 10

ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ, ನಾನೂ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ
ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 11 ಸೈತಾನನು ನಮಿ್ಮಂದ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ಸೈತಾನನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ನಮಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿವೆ.

ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಉದೆ್ವೕಗ
12 ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ

ಹೋದೆನು. ಪ್ರಭುವು ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಅವಕಾಶವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ತೀತನನು್ನ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆನು.

14 ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯೋತ್ಸವದತ್ತ ನಡೆಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ದೇವರು ತನ್ನ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಲು
ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 15 ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ
ಮತು್ತ ನಾಶನಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪರಿಮಳವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ. 16

ನಾಶನಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಮರಣದ ವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೀವದ
ವಾಸನೆಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲು
ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ? 17 ಇತರ ಅನೇಕರು ಮಾಡುವಂತೆ
ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ.
ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

ದೇವರ ಸೇವಕರ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ

ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕವೆಯೇ? ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ
ಬೇಕಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನನಗೆ

ಯೋಗ್ಯತಾಪತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ? ಅಥವಾ
ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ? 2 ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ನಮಗೆ
ಯೋಗ್ಯತಾಪತ್ರವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು, ಎಲ್ಲರೂ
ಓದುತಾ್ತರೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪತ್ರ
ನೀವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದಿರುವುದು ಶಾಯಿಯಿಂದಲ್ಲ,
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ. ಇದನು್ನ ಕಲು್ಲಹಲಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಮಾನವ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

4 ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಭರವಸದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 5

ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಬಲೆ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದಲೇ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪವಾದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನದು. ಲಿಖಿತ ರೂಪವಾದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮರಣವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ
7 ಮರಣವನು್ನ ವಿಧಿಸುವ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ) ಕಲಿ್ಲನ

ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೋಶೆಯ ಮುಖವು
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಮಹಿಮೆಯು
ಕುಂದಿಹೋಯಿತು. 8 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವಾದ
ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ. 9

ಇದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ: ಆ ಸೇವೆಯು (ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ) ಜನರನು್ನ
ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿತು್ತ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನೀತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು

ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ. 10 ಆ ಹಳೆ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲದಾ್ದಯಿತು. 11 ಲಯಗೊಂಡ ಆ ಸೇವೆಯು
ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ.

12 ನಮಗೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ
ಧೈಯರ್ವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ನಾವು ಮೋಶೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಕುಂದಿ ಹೋಗುವ
ಮಹಿಮೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಾಣದಂತೆ
ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡನು. 14 ಆದರೆ
ಅವರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಓದುವಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಮುಸುಕು ಅಥರ್ವನು್ನ
ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 15

ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಓದುವಾಗ,
ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಇರುತ್ತದೆ. 16 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಮಾಪಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ಆ
ಮುಸುಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17 ಆ ಪ್ರಭುವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ. ಎಲಿ್ಲ
ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮನು ಇರುತಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. 18 ನಮ್ಮ
ಮುಖಗಳು ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು
ತೆರೆದ ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ
ಹೊರಹೊಮು್ಮವ ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗಿ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ ಹೋಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲಾ್ಲ
ದೇವರಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವಿನ ಕಾಯರ್ವೇ.

ಮಡಕೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಭಂಡಾರ

ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 2

ರಹಸ್ಯವಾದ ಮತು್ತ ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ಮಾಗರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು
ವಿಮುಖರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೂ
ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಎಂಥಾ ಜನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. 3 ನಾವು ಬೋಧಿಸುವ
ಸುವಾತೆರ್ಯು ಮರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಶನದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಈ
ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಯು (ಸೈತಾನನು) ನಂಬದವರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ಕುರುಡುಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯವಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಬೆಳಕನು್ನ (ಸತ್ಯವನು್ನ) ಅವರು ಕಾಣಲಾರರು.
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 5 ನಾವು ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭುವೆಂದು ಮತು್ತ
ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
6 “ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ!” ಎಂದು ದೇವರು ಒಮೆ್ಮ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಈ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ
ಬೆಳಗಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

7 ನಮಗೆ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವು ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತಿದೆ. ನಾವಾದರೋ
ನಿಕ್ಷೇಪವನು್ನ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇವಲ ಮಡಕೆಗಳಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯು ಬಂದದು್ದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ನಮಿ್ಮಂದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸೋತುಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕಸಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೂ
ನಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. 9 ನಾವು ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾದೆವು,
ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ
ನೋವಾಯಿತು, ಆದರೂ ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ
ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ತೋರಿಬರಲೆಂದು ಆತನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 11 ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ
ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣದ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.
ಸತು್ತಹೋಗುವ ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಜೀವವು ಕಾಣಬರಲೆಂದು
ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕಾಯರ್ಮಾಡುತಿ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಕಾಯರ್ಮಾಡುತಿ್ತದೆ.

13 “ನಾನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆನು.” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲದೆ.
ನಾವು ನಂಬುವುದರಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 14 ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ದೇವರು
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ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಜನರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುವರು.

ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನ
16 ಆದಕಾರಣವೇ, ನಾವೆಂದಿಗೂ ಬಲಹೀನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ

ಭೌತಿಕ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಯಸಾ್ಸಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅದು ಬಲಹೀನವಾಗುತಿ್ತದೆ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತಯರ್ವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದಾಗುತಿ್ತದೆ. 17

ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ನಿತ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥವುಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥವುಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದಂಥವುಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಇರುತ್ತವೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ಗುಡಾರವು
ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹವು ನಾಶವಾಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ

ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅದು
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಅದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಆದರೆ ಈಗ
ನಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುವನೊ
ಎಂದು ಹಾತೊರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಾವು ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಈ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ನಮಗೆ
ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ನಾವು ನರಳುತೆ್ತೕವೆ.
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರಲು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಪರಲೋಕದ ಮನೆಯನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಸತು್ತಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವನು್ನ
ಜೀವವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5

ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಇದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ ನಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನಕ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 7 ನಾವು ಯಾವುದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೋ
ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕವೋ
ಅದರಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು
ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 9 ದೇವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ ನಮಗಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ
ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. 10 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇಹಲೋಕದ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಕೆಟ್ಟದಕಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

ಜನರನು್ನ ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತರನಾ್ನಗಿಸಲು ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಹಾಯ
11 ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯ ಎಂದರೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಲ್ಲನು. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಯಷೆ್ಟ. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆಗ,
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವು ನಿಮ್ಮಲಿರುವುದು. ಆ ಜನರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯದ
ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನಾವು ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು
ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ. ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿದ್ದರೆ ಅದು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು
ಸತ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಸತು್ತಹೋದರು. 15 ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮಗೋಸ್ಕರ
ಜೀವಿಸಬಾರದೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. ಆ ಜನರು
ತನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಆತನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತನು ಮತು್ತ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.

16 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಲೋಕವು ಜನರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾರ ಬಗೆ್ಗಯೂ
ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕವು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಆ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಯಾವನಾದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ,
ಅವನು ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಳಿದು
ಹೋದವು; ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೊಸದಾಯಿತು. 18 ಇದೆಲಾ್ಲ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನು್ನ
ಈ ಸಮಾಧಾನಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು
ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 19 ಅಂದರೆ, ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇಡೀ
ಜಗತ್ತನೆ್ನೕ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಜನರ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ
ಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವಂತಿದೆ. ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಾಗ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಪಾಪವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕರಾದ
ನೀತಿಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ
ಪಾಪಸ್ವರೂಪಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಕೃಪೆಯು ವ್ಯಥರ್ವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.

2 ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟೆ್ಟನು,
ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆನು.”
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ಇದೇ ಆ “ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲ.” ಇದೇ ಆ “ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ.”

3 ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದೆಂದು ನಾವು
ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂಬುದನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ 5 ಪೆಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಲಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿದೆ್ದಗೇಡುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಪವಾಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ
ತೋರುತೆ್ತೕವೆ. 6 ನಾವು ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಇದನು್ನ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೂ ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ 7 ಸತ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ತೋಪರ್ಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

8 ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ
ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸುಳು್ಳಗಾರರೆನು್ನತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 9

ನಾವು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧರಂತೆ
ಕಾಣುತಾ್ತರೆ. ನಾವು ಸಾಯುವಂತಿದ್ದರೂ ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ;
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ; 10 ದುಃಖಿತರಂತೆ ಕಂಡರೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಬಡವರಂತೆ ಕಂಡರೂ
ಅನೇಕರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಕಂಡರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಮಾತಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. 12 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಂತು
ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಂತು
ಹೋಗಿದೆ. 13 ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತೆ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾವು ತೆರೆದಂತೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
14 ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿ. ಒಳೆ್ಳಯದು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯೊಡನೆ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? 15 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಸೈತಾನನೂ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೂ
ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯೇನು? 16 ದೇವರ ಆಲಯವು ವಿಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 4:15 798 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:16
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ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾವು
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು
ಹೇಳಿದಂತೆ:
“ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವೆನು; ಅವರೊಂದಿಗೆ

ನಡೆಯುವೆನು;
ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು.”

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 26:11-12
17 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ;
ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿರಿ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಪ್ರಭುವು.

ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ,
ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.”

ಯೆಶಾಯ 52:11
18 “ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು
ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರಾಗುವಿರಿ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಪ್ರಭುವು.”
2 ಸಮುವೇಲ 7:8, 14

ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಈ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹವನಾ್ನಗಲಿ ನಮ್ಮ

ಆತ್ಮವನಾ್ನಗಲಿ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ
ನಾವು ದೂರವಿರೋಣ. ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಾಳೆ್ವಯನು್ನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.

ಪೌಲನ ಆನಂದ
2 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. ನಾವು

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿಲ್ಲ; ಯಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ನಾನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಬದುಕುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಸಾಯುವಷ್ಟರಮಟಿ್ಟಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಪಾರವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸವಿದೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೈಸಿದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ
ಮಹಾ ಆನಂದವಿದೆ.

5 ನಾವು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ
ಕಲಹವಿತು್ತ, ಒಳಗೆ ಭಯವಿತು್ತ. 6 ಆದರೆ ದೇವರು
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸುತಾ್ತನೆ. ತೀತನು ಬಂದಾಗ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು. 7 ಅವನ ಆಗಮನದಿಂದಲೂ
ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆದರಣೆಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನಿಮಗಿರುವ ಹಂಬಲದ
ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿರುವ ದುಃಖದ
ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ
ಮಹಾಹಿತಚಿಂತನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ
ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

8 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದನು್ನ ಬರೆದದ್ದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ, ಆ
ಪತ್ರವು ನಿಮಗೆ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತೆಂದು ನನಗೆಗೊತಿ್ತದೆ.
ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಯಸನವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಃಖಿತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು. 9 ಈಗ ನಾನು
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಿತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ದುಃಖಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಿವತರ್ನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಇಚೆ್ಫಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು
ದುಃಖಿತರಾದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ. 10 ದೇವರ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾದ
ದುಃಖವು ಹೃದಯವನೂ್ನ ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಪರಿವತರ್ನೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವತರ್ನೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಸನಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಲೋಕವು
ಹೊಂದಿರುವ ದುಃಖವು ಮರಣವನು್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತದೆ. 11 ನೀವು
ಯಾವ ದುಃಖವನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನೋ
ಅದೇ ದುಃಖವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು; ನೀವು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿತು ಮತು್ತ
ಭಯಗೊಳಿಸಿತು; ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಂಟುಮಾಡಿತು; ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು;
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು.
ಆ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 12 ನಾನು ಆ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಆ

ತಪಿ್ಪನಿಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದವನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಮಹಾಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ದೇವರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನೋಡುವಂತಾಗಬೇಕೆಂದು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. 13

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆದರಣೆಯಾಯಿತು.
ತೀತನು ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ

ಮತ್ತಷು್ಟ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದಿರಿ. 14 ತೀತನ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳಿದೆನು. ಅದು ಸಮಪರ್ಕವೆಂದು ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ.
ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸತ್ಯವಾಗಿತು್ತ. ನಾವು ತೀತನ
ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀವು ನಿರೂಪಿಸಿದಿರಿ. 15 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಿರಿ. 16 ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕೆದೋನಿಯದ
ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಅತೀವ

ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಬಡಜನರು. ಆದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಹಾ ಆನಂದದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 3

ತಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಮೀರಿ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ತಾವಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 4 ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ತಾವೂ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ನಾವೆಂದೂ
ನೆನಸಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ
ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ನಮಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ಬಯಸುವುದು ಇದನೆ್ನೕ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೃಪಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈಸಲು
ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ತೀತನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದವನು ತೀತನೇ. 7

ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಅಂದರೆ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ,
ಮಾತಾಡುವುದರಲಿ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ, ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಪಾಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ.

8 ನೀವು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು
ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇತರ ಜನರಿಗಿರುವ
ನಿಜವಾದ ಬಯಕೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಡವನಾದದು್ದ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬಡವನಾದನು.

10 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಕಳೆದ ವಷರ್
ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವೇ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದಿ್ದರಿ ಮತು್ತ
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಈಗ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆಗ,
ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 12 ನೀವು
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನವು ಸಿ್ವೕಕೃತವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ
ದಾನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರ
ಮೇಲೆಯೇ ಹೊರತು ನೀವು ಏನನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ
ಆಧಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 13 ಇತರ ಜನರು ಸುಖವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು
ಕಷ್ಟದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. 14 ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬೇಕಾದಷಿ್ಟದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಇತರ ಜನರ ಕೊರತೆಯನು್ನ
ನೀಗಿಸುವುದು. ಬಳಿಕ, ಅವರು ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿರುವರು.
15 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಇದಾಗುವುದು,
“ಬಹಳವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿಲ್ಲ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.”

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 16:18

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:17 799 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:15
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ತೀತನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು
16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೇವರು ತೀತನಿಗೂ

ಕೊಟ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ತೀತನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ಅವನು ಅತಾ್ಯಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಇದು ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಆಲೋಚನೆ. 18 ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವ
ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ತೀತನೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಈ
ಸಹೋದರನು ಸುವಾತಾರ್ಸೇವೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕೀತಿರ್ಪಡೆದಿದಾ್ದನೆ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈ ಸಹಾಯಧನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಭೆಗಳವರು ಈ ಸಹೋದರನನು್ನ ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾಗಿ
ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಈ
ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

20 ಹೇರಳವಾದ ಈ ಸಹಾಯಧನವನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಬಗೆ್ಗ ಟೀಕಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 21 ಪ್ರಭುವು ಯಾವುದನು್ನ
ಸರಿಯಾದದೆ್ದಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಮತು್ತ ಜನರು
ಯಾವುದನು್ನ ಸರಿಯಾದದೆ್ದಂದು ಯೋಚಿಸುವರೋ ಅದನೆ್ನೕ
ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

22 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ.

23 ನಾನು ತೀತನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ
ಜೊತೆಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಇತರ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ
ಕುಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾಕೆ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ಎಲಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ

ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಈ ಸಹಾಯದ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2

ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಅಖಾಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀವು ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಕೊಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯು ಇಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. 3 ನಾನು
ಸಹೋದರರನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 4

ಒಂದುವೇಳೆ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಭರವಸೆ
ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆವು (ಮತು್ತ ನೀವೂ
ಸಹ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ.) 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಈ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು.
ನೀವು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಧನವನು್ನ ಇವರು
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು. ಆಗ, ನಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಧನವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಈ ಸಹಾಯಧನವು ನಿಮ್ಮ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕವಾದ
ದಾನವೇ ಹೊರತು ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ದಾನವಲ್ಲ.

6 ಇದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇವಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವನು, ಆದರೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಯು್ಯವನು. 7 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಎಷ್ಟನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ ಕೊಡಬೇಕು.
ಯಾವನೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕೊಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವನೂ
ಒತಾ್ತಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೊಡಬಾರದು. ಸಂತೋಷವಾಗಿ
ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. 8 ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು
ಕೊಡಬಲ್ಲನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ

ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 9 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿದೆ:
“ಆತನು ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವನು;
ಆತನ ಕರುಣೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 112:9
10 ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವವನು ದೇವರೇ. ಆತನು
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರು
ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುವನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜವನು್ನ
ಬೆಳೆಯಮಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಯಿಂದ ಆತನು ಮಹಾ
ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. 11 ಯಾವಾಗಲೂ
ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು. ನಮ್ಮ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡುವ ಸಹಾಯಧನದ ನಿಮಿತ್ತ ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವರು.

12 ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸೇವಾಕಾಯರ್ದಿಂದ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಅಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,
ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಉಂಟಾಗುವುದು. 13 ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವು
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವರು. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವರು. ನೀವು ಹೇಳುವ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನೀವು ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನೀವು
ಉದಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡುವರು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಜನರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ತಾವು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತೆ್ತಂದು ಆಶಿಸುವರು. ದೇವರ
ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೇ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 15

ವಣಿರ್ಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ದೇವರ ವರಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.

ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಪ್ರತಿವಾದ

ಪೌಲನಾದ ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೃದುಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ
ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗ ದೀನನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ, ನಿಮಿ್ಮಂದ

ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಧೀರನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
2 ನಾವು ಲೌಕಿಕರಂತೆ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆಂದು ಕೆಲವರು ಯೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಹು
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ
ಅದೇ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 3 ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದವರು ಹೊಡೆದಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಾವು ಹೊಡೆದಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಪ್ರಪಂಚದವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧವಾದ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು
ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ಶತು್ರವಿನ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ನಾಶ
ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ನಾವು ಜನರ ವಾದಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 5

ದೇವರ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದೆ್ದೕಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಚನೆಯನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗದಿರುವ ಯಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಪೂಣರ್
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

7 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ನಿಜಾಂಶಗಳನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂಬುದನು್ನ
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಅಧಿಕಾರದ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದೇನೋ
ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ನೋವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಾನು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳ
ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭಯಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು
ಯೋಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. 10 “ಪೌಲನ ಪತ್ರಗಳು
ಬಲಯುತವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವನು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗ ಬಲಹೀನನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ, ಅವನ ಮಾತುಗಳು
ನಿಸಾ್ಸರವಾಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 11 ಆ ಜನರಿಗೆ
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ತೋರಿದ ಅಧಿಕಾರವನೆ್ನೕ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:16 800 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:11
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12 ತಾವು ಬಹಳ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಆ
ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಧೈಯರ್ಸಾಲದು.
ನಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ; ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು
ಇದೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

13 ಆದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಯೊಳಗೆ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ
ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 14 ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸುವಾತೆರ್ಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಂದೆವು. 15 ನಾವು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ
ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತಷು್ಟ ವಿಶಾಲವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತೕರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿದೆ. 16

ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮಗುಂಟು. ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ
“ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” 18

ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಅವನು
ಸಿ್ವೕಕೃತನೆಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಯಾರನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತನೊ ಅವನೇ ಸಿ್ವೕಕೃತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಪೌಲನು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳ ಅಪೊಸ್ತಲರು

ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನೀವು ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಚಿಂತೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ
ಪತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಆತನ ಶುದ್ಧ
ವಧುವನಾ್ನಗಿ ಕೊಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ
ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ಮೋಸಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ ಯಥಾಥರ್ತೆಯನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. 4 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ
ನಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವ ಬೋಧಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೋಧಿಸಿದರೂ
ನೀವು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೂ ಸುವಾತೆರ್ಗೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮವನೂ್ನ
ಸುವಾತೆರ್ಯನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು.

5 ಆ “ಮಹಾ ಅಪೊಸ್ತಲರು” ನನಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವರೆಂದು
ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ನಾನು ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ
ಭಾಷಣಗಾರನಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ, ಆದರೆ ನನಗೂ ಜ್ಞಾನವಿದೆ.
ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ತೋರಿಸಿದೆವು.

7 ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಬೋಧಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಮುಖರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅದು ತಪೆ್ಪಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 8 ನಾನು ಇತರ
ಸಭೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 9 ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಯಾವ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಮಕೆದೋನಿಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ
ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಭಾರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡೆನು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದನು್ನ ಅಖಾಯದಲಿ್ಲರುವ
ಯಾರೂ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾರರು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸತ್ಯವು ನನೊ್ನಳಗಿರುವುದರಿಂದ
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 11 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗದಿರುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ? ಇಲ್ಲ!
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

12 ಈಗ ನಾನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ
ಜನರಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಸಿಕ್ಕಬಾರದೆಂದು
ಇದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗೆ್ಗ
ಜಂಬಪಡುತಾ್ತರೆ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ
ಕೆಲಸದಂತೆಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. 13

ಅವರು ನಿಜ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲ. ಅವರು ಮೋಸಗಾರರಾದ
ಕೆಲಸಗಾರರು. ತಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜನರು
ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಟಿಸುತಾ್ತರೆ.
14 ಇದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 15 ಹೀಗಿರಲು ಸೈತಾನನ ಸೇವಕರು ತಾವು
ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವವರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕೆಲಸಗಳ
ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದು.

ಪೌಲನು ತನಗಾದ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವನು
16 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ

ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸಕೂಡದು. ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು
ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬದಿ್ಧಹೀನನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 17 ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭು
ಮಾತಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ
ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ.
20 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವರ, ತಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮಗಿಂಥ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುತಿ್ತೕರಿ. 21 ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕೕ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ “ಬಲ” ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ!

ಆದರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಕಷು್ಟ ಧೈಯರ್ವಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಸಹ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. (ನಾನು
ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಆ ಜನರು ಇಬಿ್ರಯರೇ?
ನಾನು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯನು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೇ? ನಾನು ಸಹ
ಇಸೆ್ರೕಲನು. ಅವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೇ? ನಾನು
ಸಹ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. 23 ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೋ? ನಾನು ಸಹ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. (ನಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.)
ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆಚು್ಚ ಸಲ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಹೆಚು್ಚ ಏಟುಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ನಾನು
ಅನೇಕ ಸಲ ಮರಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

24 ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಮೂವತೊ್ತಂಭತು್ತ ಏಟುಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಯೆಹೂದಿಯರು ನನಗೆ ಐದು ಸಲ
ವಿಧಿಸಿದರು. 25 ಮೂರು ಸಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳುಗಳಿಂದ ಏಟನು್ನ
ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನನ್ನನು್ನ ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿದರು.
ಮೂರು ಸಲ ನಾನಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳು ಒಡೆದುಹೋದವು. ಒಮೆ್ಮ,
ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಒಂದು ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲರಬೇಕಾಯಿತು.
26 ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳಿಂದಲೂ
ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದಲೂ ಅಪಾಯಕಿ್ಕೕಡಾಗಿದೆ್ದನು.
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುಳು್ಳಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಪಾಯಕಿ್ಕೕಡಾಗಿದೆ್ದನು.

27 ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತು್ತ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿದಿ್ರಸಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿವೆ
ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅನೇಕಸಲ ನನಗೆ ಊಟ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿರಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗೆ
ನಾನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಲಾ್ಲ
ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು. ನಾನು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 29 ಯಾವನಾದರೂ
ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವಾಗ ನಾನೂ ಬಲಹೀನನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನನೊ್ನಳಗೆ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

30 ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬಲಹೀನನೆಂದು
ತೋರಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ನಾನು
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 32 ನಾನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ರಾಜನಾದ ಅರೇತನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 33

2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 10:12 801 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 11:33
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ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಗೋಡೆಯ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾನು
ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆನು.

ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲಾ್ಲದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀವಾರ್ದ

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಾದ
ದಶರ್ನಗಳ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2

ಮೂರನೆಯ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿ ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳಾದವು. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ದೇಹಸಹಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನೊ ಅಥವಾ ದೇಹರಹಿತನಾಗಿ
ಹೋಗಿದ್ದನೊ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ. 3 ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಪರದೈಸಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅವನು
ನುಡಿಯಲಶಕ್ಯವಾದ ಮತು್ತ ಹೇಳಕೂಡದಂಥ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅಂಥವನ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

6 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ
ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಬಹು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಕೂಡದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಾಧೆಯ
ಸಮಸೆ್ಯಯೊಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದ
ದೂತನೇ ಈ ಸಮಸೆ್ಯ. ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 8 ನನಿ್ನಂದ
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮೂರು ಸಲ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 9 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ, “ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ
ಸಾಕು, ನೀನು ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನತೆಗಳಿರುವಾಗ, ಜನರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುವಾಗ, ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ, ನನಗೆ
ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿರುವಾಗ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೆ. ಇವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಯಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೊರಿಂಥದ ಕೆ್ರೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಪೌಲನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ
11 ನಾನು ಬದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ

ಕಾರಣರು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು.
ನನಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ಆ “ಮಹಾಅಪೊಸ್ತಲರು” ನನಗಿಂತ ಯಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಮಿಗಿಲಾಗಿಲ್ಲ. 12 ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದಗ ನಾನೂ
ಅಪೊಸ್ತಲನೆಂಬುದನು್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು. 13 ನಾನು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಮಾಡಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೊರೆತವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ
ದೊರೆತವು. ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತಾ್ಯಸವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಭಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

14 ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೂರನೆ ಸಲ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೀವೇ.
ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಹಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರೋ?

16 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಗೆ
ಬೀಳಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 17

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರ ಮೂಲಕವಾದರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದೆನೇ? ಇಲ್ಲ! ನಾನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 18 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ತೀತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದನೇ? ಇಲ್ಲ! ಅವನು
ಮತು್ತ ನಾನು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು.

19 ಈವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ! ನಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು
ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಬಲಿಷ್ಠರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ. 20

ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಾದ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೋಪ, ಸಾ್ವಥರ್ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ, ಕೆಟ್ಟಮಾತು,
ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ, ಗವರ್ ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರಬಹುದೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.
21 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೀನನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಅನೇಕರಿಂದ ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಬಹುದು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ, ತಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ದುಃಖಪಟಿ್ಟಲ್ಲ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮಾಪಾರ್ಟು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಕಡೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು

ನಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆ ಸಾರಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ.
ನೆನಪಿಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, “ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರಿಗೂ
ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದು್ದ ತಮಗೆ

ಗೊತಿ್ತರುವುದಾಗಿ ಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು” ಹೇಳಬೇಕು. 2 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಎರಡನೆ ಸಲ ಬಂದಿದಾ್ದಗ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವರನು್ನ
ಮತು್ತ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನಾನು
ದೂರದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು
ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ
ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಬೇಕು. ನನಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ
ಏನೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನಲ್ಲ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದೇನೊ ನಿಜ.
ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾವು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

5 ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವು
ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಇದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆದರೆ ನಾವು
ಅಯೋಗ್ಯರಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡದಿರಲಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯ. 8 ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಪರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ. 9 ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದಾದರೆ,
ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 10

ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹೊರತು
ನಾಶಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

11 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆಗ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ
ಶಾಂತಿದಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವನು.

12 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

13 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನನ್ನನು್ನ
ಅಪೊಸ್ತಲನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿದವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ನಾನು
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ

ಅಪೊಸ್ತಲನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತು್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು. ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. 2 ನಾನು ಮತು್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸಹೋದರರು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಗಲಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕವೆ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ
ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಲಿ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ನಾವು ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಕೆಟ್ಟ
ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಇದು ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತು್ತ. 5 ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

ಸತ್ಯಸುವಾತೆರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು
6 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕರೆದಾತನು ದೇವರೇ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆದನು. ಆದರೆ ಈಗ
ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ಈಗಾಗಲೇ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಬೇರೊಂದು
ಸತ್ಯಸುವಾತೆರ್ಯು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ. 8 ನಾವು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಆಗಲಿ,
ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತರೇ ಆಗಲಿ ಮತೊ್ತಂದು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಲಿ. 9 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಮೊದಲೇ
ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯಸುವಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ
ಯಾವನಾದರೂ ಸಾರಿದರೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ.

10 ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಇಲ್ಲ!
ನಾನು ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೋ? ನಾನು
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವಕನಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಪೌಲನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದು್ದ
11 ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಸಾರಿದ ಸುವಾತೆರ್ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ

ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 12 ನನಗೆ ಸುವಾತೆರ್
ದೊರೆತದು್ದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ. ಯಾವನೂ ನನಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

13 ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನಾಗಿದೆ್ದನು. ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಭೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯಧಮರ್ದ ನಾಯಕನಾಗಲು ನನ್ನ
ಸಮವಯಸ್ಕರರಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಬೇರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ
ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು.

15 ಆದರೆ ನಾನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಜನೆಯಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದನು. 16 ಆತನ ಮಗನ ವಿಷಯವಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ
ಸಲಹೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಸಹಾಯವನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17

ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನು
ತಡಮಾಡದೆ ಅರೇಬಿಯಾಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು. ಆ ಬಳಿಕ ದಮಸ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆನು.

18 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲು
ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಇದೆ್ದನು. 19 ಪ್ರಭುವಿನ (ಯೇಸು) ಸಹೋದರನಾದ
ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಪೊಸ್ತಲರನೂ್ನ ನಾನು
ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ನಾನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 21 ತರುವಾಯ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ
ಕಿಲಿಕ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು.

22 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಜುದೇಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದೆಂದೂ
ಭೇಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 23 “ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವನು ತಾನು ಮೊದಲೊಮೆ್ಮ
ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂಬುದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರು. 24 ಅವರು
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಪೌಲನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು

ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಬಾನರ್ಬನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ತೀತನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದೆನು. 2 ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನನಗೆ

ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ನಾಯಕರಾದ ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದೆನು. ನಾವಷೆ್ಟೕ ಇದಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಾರುವ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ
ಸೇವೆ ಮತು್ತ ಈಗ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇವೆ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಬಾರದೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಥರ್ವಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.

3 ತೀತನು ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿ್ರೕಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಬಲವಂತ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಿತು್ತ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. 5 ಆದರೆ ಆ
ಸುಳು್ಳಸಹೋದರರು ಬಯಸಿದ ಯಾವುದಕೂ್ಕ ನಾವು ಒಂದು
ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ.

6 ನಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಅವರೇನೂ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
(ಅವರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರೊ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೊ ಅದು ನನಗೆ
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.) 7 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರನಂತೆ ನನಗೂ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ನಾಯಕರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ
ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ದೇವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನಗೂ ವಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. 9

ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ವರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾಕೋಬ, ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನರು
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಾನರ್ಬನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ನಮಗೆ, “ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬರೇ,
ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಬಡಜನರನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನೂ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
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ಪೇತ್ರನ ತಪ್ಪನು್ನ ಪೌಲನು ತೋರಿಸಿದನು
11 ಪೇತ್ರನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ: ಪೇತ್ರನು ಮೊದಲು
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ
ಊಟಮಾಡಿದನು ಮತು್ತ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದಿದ್ದನು. ಆ ಬಳಿಕ
ಯಾಕೋಬನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದರು.
ಆಗ, ಪೇತ್ರನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಪೇತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅವನು
ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 13 ಹೀಗೆ ಪೇತ್ರನು ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಸಹ ಪೇತ್ರನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕಪಟತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿದರು. ಇವರ ವತರ್ನೆಯಿಂದ ಬಾನರ್ಬನು
ಸಹ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದನು. 14 ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವತರ್ನೆಯನು್ನ ನಾನು
ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಅವರು ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ನಾನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, “ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲದವನಂತೆ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತಾ್ತಯಮಾಡುವುದೇಕೆ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

15 ನಾವಂತೂ ಹುಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರು. ನಾವು
ಪಾಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. 16 ಕೇವಲ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನು
ನೀತಿವಂತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬನು ನೀತಿವಂತನಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ನಾವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆ ಇಟೆ್ಟವು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾದದು್ದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

17 ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ಇದರ ಅಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ ನಾನು
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೋಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಾನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕಾ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟೆ್ಟನು. ನನ್ನನು್ನ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಕೊಂದಿತು. ಈಗ ನಾನು ದೇವರಿಗಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆನು. ನಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ನನೊ್ನಳಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಾನಿನೂ್ನ ದೇಹಾರೂಢನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆ ನಾನು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದು ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ
ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಾತನು ಯೇಸುವೇ
ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
21 ಇದು ದೇವರ ವರವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನನಗೆ
ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದದಾ್ದಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ
ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಾಯುವ
ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಾಶೀವಾರ್ದ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರ
ಬಗೆ್ಗ ಗಲಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನೀವು ಬಹು

ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. 2 ಈ ವಿಷಯವೊಂದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ:
ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ಹೇಗೆ? ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರೊ? ಇಲ್ಲ! ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಶಕಿ್ತಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಅದು
ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ! 4 ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅನುಭವದಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಅನುಭವಗಳೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ಗೊಂಡವೇ? 5

ದೇವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುವುದು ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ? ದೇವರು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದು ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ?

ಇಲ್ಲ! ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಇದನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು.” 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ “ನಿಜಮಕ್ಕಳು” ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 8 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
“ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂಬ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9

ಅವನು ಇದನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದಿದನು. ಇದೇ
ನಿಯಮ ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದಿದಂತೆಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದುವರು.

10 ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ನಿಯಮಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಎಂದಾದರೂ ಅವಿಧೇಯನಾದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.” 11

ಆದ್ದರಿಂದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾವನೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
“ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತನಾದವನು ಸದಾಕಾಲ
ಜೀವಿಸುವನು.”

12 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸದೆ, “ಈ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುವವನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ
ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 13

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಪವನು್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಶಾಪವನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ನಮ್ಮ
ಸಾ್ಥನವನು್ನ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಶಾಪಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, “ಮರಕೆ್ಕ
ತೂಗುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.” 14 ಎಲಾ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದವು ದೊರೆಯಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದನು. ಈ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಈ ಆಶೀವಾರ್ದವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಾವು
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಯೇಸು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ವಾಗಾ್ದನ
15 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು

ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿ. ಆ ಒಪ್ಪಂದವು
ಅಧಿಕೃತವಾದಾಗ ಅದನು್ನ ರದು್ದಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇರೆ ಏನಾದರು ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 16

ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತಾನದವರಿಗೂ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳಿಗೆ” ಎಂದು ದೇವರು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ಅದು
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದರಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ. ಆತನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು. 17 ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೂರಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳಾದ ನಂತರ ಬಂದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ
ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ರದು್ದಪಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ
ಬದಲಾಯಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

18 ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂಥವುಗಳು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಅನುಸರಣೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥದು್ದ
ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.

19 ಹಾಗಾದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದದು್ದ ಯಾಕೆ? ಜನರ
ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಿಶೇಷ ಸಂತಾನವು ಬರುವ ತನಕ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿತು್ತ. ಈ ಸಂತಾನದ (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಬಗೆ್ಗಯೇ ದೇವರು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ
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ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಜನರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವದೂತರು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಮಧ್ಯವತಿರ್ಯನಾ್ನಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. 20 ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.

ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದೆ್ದೕಶ
21 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ

ಎಂಬುದು ಇದರಥರ್ವೇ? ಇಲ್ಲ! ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಂಥ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರಾಗಬಹುದಾಗಿತು್ತ. 22 ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಸಮಸ್ತವೂ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಿಗೆ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವು
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

23 ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಾವು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿದೆ್ದವು. ಬರಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ನಮಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಯಜಮಾನನಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದ
ತರುವಾಯ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 25 ಈಗ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾಗರ್ವು ಬಂದಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

26 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 28 ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯನು, ಗಿ್ರೕಕನು ಎಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಸ್ವತಂತ್ರರು ಮತು್ತ
ಗುಲಾಮರು ಎಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ; ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮತು್ತ ಪುರುಷರು
ಎಂಬ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನದವರು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ನಾನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಬಾಧ್ಯಸ್ತನು
ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೂ ಗುಲಾಮನಿಗೂ ಯಾವ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವನು

ಗುಲಾಮನಂತಿರುವನು. 2 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿನೂ್ನ
ಬಾಲಕನಾಗಿರುವಾಗ ಪರಿಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿವಾರ್ಹಕರಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿದ
ವಯಸ್ಸನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಆ ಬಾಲಕನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗುವನು. 3

ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಂತಿದೆ್ದವು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ
ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದವು. 4

ಆದರೆ ತಕ್ಕ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದೇವರ ಮಗನು ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದನು. 5 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ.

6 ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಆದಕಾರಣವೇ ದೇವರು ತನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. “ತಂದೆಯೇ, ಅಪಾ್ಪ
ತಂದೆಯೇ” ಎಂದು ಆತ್ಮನು ಕೂಗುತಾ್ತನೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗುಲಾಮನಲ್ಲ. ನೀನು ದೇವರ ಮಗನು. ನೀನು
ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಾಧ್ಯಸ್ತನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಗಲಾತ್ಯ ಕೆ್ರೖಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಪೌಲನ ಪಿ್ರೕತಿ
8 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಸುಳು್ಳ

ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಿ್ದರಿ. 9 ಈಗಲಾದರೋ
ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವಾತನು ದೇವರೇ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬಲಹೀನವೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೂ ಆದ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು? ಅವುಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ? 10 ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳ,
ಮಾಸಗಳ, ಕಾಲಮಾನಗಳ ಮತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕುರಿತು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 11 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದೆಂಬ
ಭಯ ನನಗಿದೆ.

12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಂತಿದೆ್ದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಿರಿ. 13 ಮೊದಲು ನೀವು ನನಗೆ
ಬಹು ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲನೆ ಸಲ
ಬಂದದು್ದ ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ ಆವಾಗಲೇ. 14 ನನ್ನ
ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವದೂತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದಿರಿ; ಸ್ವತಃ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೋ ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. 15 ಆಗ ನೀವು ಬಹು
ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆ ಆನಂದವು ಈಗ ಎಲಿ್ಲದೆ? ನನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳನೆ್ನೕ ಕಿತು್ತ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 16 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರವಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?

17 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಜನರು ಪ್ರಯಾಸ
ಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲ್ಲ.
ನೀವು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನೀವು ಅವರನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಯಾರನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಸಕಿ್ತ ತೋರಿಸುವುದೇನೋ ಒಳೆ್ಳಯದು. 18

ಆದರೆ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದಾ್ದಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗಲೂ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರವಿರುವಾಗಲೂ ಇದು ಸತ್ಯ. 19 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಪಡುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೋವುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಂತಾಗುವ ತನಕ ನನಗೆ ಈ ನೋವಿರುತ್ತದೆ. 20 ಈಗ ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೊ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಹಾಗರಳ ಮತು್ತ ಸಾರಳ ಉದಾಹರಣೆ
21 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ

ಅಧೀನರಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು
ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 22 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಮಗನ ತಾಯಿಯು ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದಳು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನ ತಾಯಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದ್ದಳು. 23 ಮಾನವ
ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು ಆ ದಾಸಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನಾದರೋ
ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವಾಗಿದ್ದನು.

24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಮಾನವಾಗಿವೆ. ದೇವರ ಮತು್ತ
ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಆದ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಂಕೇತವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸೀನಾಯಿ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗುಲಾಮರಂತಿದ್ದರು.
ತಾಯಿಯಾದ ಹಾಗರಳು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿದ್ದಳು. 25

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗರಳು ಅರೇಬಿಯಾದಲಿ್ಲರುವ ಸೀನಾಯಿ
ಪವರ್ತದಂತಿದಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಗರವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ
ಆಕೆಯು ಅನುರೂಪವಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಈ ನಗರವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲದೆ
ಮತು್ತ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 26

ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. 27 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆದಿದೆ:
“ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯೇ,
ಸಂತೋಷಪಡು.

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ,
ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು.

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ.”

ಯೆಶಾಯ 54:1
28 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನು ದೇವರ
ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ನನ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಸಹ ಇಸಾಕನಂತೆ ವಾಗಾ್ದನದ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ್ದ
ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದನು. ಇದೇ ಈಗಲೂ
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ. 30 ಆದರೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
“ದಾಸಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು;
ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೊಂದಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ದಾಸಿಗೆ ಏನೂ
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ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.” 31 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ದಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ

ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಢವಾಗಿರಿ.
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮತೆ್ತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ

ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 2 ಕೇಳಿ, ನಾನೇ ಪೌಲನು. ನೀವು
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 3 ಮತೆ್ತ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನೂ್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ,
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ
ಕೃಪಾಶ್ರಯದಿಂದ ಬಿದು್ದಹೋದ ಕಾರಣ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತವು ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವುದು. 5 ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗುಂಟು.
ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಫಲವಾಗುವುದೆಂದು
ತವಕದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 6 ಒಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ಸುನ್ನತಿ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಕಾಯರ್ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆ.

7 ನೀವು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಓಡುತಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಸತ್ಯಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದವಯಾರ್ರು? 8 ಆ ಒತಾ್ತಯವು ಬಂದದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾತನಿಂದಲ್ಲ. 9 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! “ಸ್ವಲ್ಪ
ಹುಳಿಯಿಂದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವ ನಾದಿದ ಹಿಟೆ್ಟಲಾ್ಲ
ಹುಳಿಯಾಗುವುದು.” 10 ಆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನು್ನ ನೀವು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ಭರವಸೆಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಯಾರೊ ಒಬ್ಬನು ಆ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ
ದಂಡನೆ ಹೊಂದುವನು.

11 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಜನರು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುನ್ನತಿಯ
ಅಗತ್ಯತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನಿನೂ್ನ
ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ಜನರು ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನಿನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ,
ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವಾದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸುತಿ್ತರುವವರು ತಮಗಾಗಿರುವ
ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗವನೆ್ನೕ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.

13 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ಪಾಪಮಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ನೆಪಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ
ಸೇವೆಯನೊ್ನಬ್ಬರು ಮಾಡಿರಿ. 14 “ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ” ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯಲಿ್ಲ ಇಡೀ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಚಿ್ಚ
ಹರಿದುಹಾಕಿ ನುಂಗುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ನಾಶವಾಗುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!

ದೇವರಾತ್ಮನು ಮತು್ತ ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವ
16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ. ಆಗ, ನಿಮ್ಮ
ಶರೀರಭಾವವು ಬಯಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ಶರೀರಭಾವವು ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ
ಶರೀರಭಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಯಸುತಾ್ತನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲಾಗದಂತೆ ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. 18 ಆದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಾತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಲ್ಲ.

19 ನಮ್ಮ ಶರೀರಭಾವವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ್ವ, 20 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಆರಾಧನೆ,
ಮಾಟಮಂತ್ರ, ದೆ್ವೕಷ, ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕಡುಕೋಪ, ಸಾ್ವಥರ್,
ಸಿಟು್ಟ, ಕಕ್ಷಭೇದ, 21 ಮತ್ಸರ, ಕುಡಿಕತನ ಮತು್ತ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಫಚಾರದ
ಕೂಟ, ಮೊದಲಾದವುಗಳೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೊದಲು
ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ
ಜನರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ
ದೇವರಾತ್ಮನು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು ಪಿ್ರೕತಿ, ಆನಂದ, ಶಾಂತಿ, ತಾಳೆ್ಮ,

ಕರುಣೆ, ಉಪಕಾರ, ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ, 23 ಸಾಧುತ್ವ, ಇಂದಿ್ರಯ ನಿಗ್ರಹ
ಇಂಥವುಗಳೇ. ಇವುಗಳನು್ನ ತಪೆ್ಪಂದು ಯಾವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರಭಾವವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾ್ವಥರ್ಪರವಾದ
ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 25 ನಮ್ಮ ಹೊಸ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು
ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 26 ನಾವು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಬಾರದು,
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೆಣಕುವವರಾಗಬಾರದು, ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು
ಮತ್ಸರ ಉಳ್ಳವರಾಗಬಾರದು.

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತಿ್ಮಕರಾದ ನೀವು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ತಿದಿ್ದ

ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ! ನೀವು ಸಹ
ಶೋಧನೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 2 ನಿಮ್ಮ
ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 3 ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಪಾ್ರಮುಖ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ತನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ
ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 4 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ
ತಾನೇ ವಿಮಶಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ತಾನೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಂತ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 5

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ತಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಜೀವನವು ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ ಬಿತು್ತವಂತಿದೆ
6 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವವನು, (ತನಗೆ)

ಕಲಿಸುವವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳತನಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲು
ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ.

7 ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ನೀವು ದೇವರನು್ನ ವಂಚಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಏನು ಬಿತು್ತತಾ್ತನೋ ಅದನೆ್ನೕ
ಕೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ. 8 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಶರೀರಭಾವವನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾಪ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ
ಶರೀರಭಾವವು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯನಾಶವನು್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 9 ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾವು
ನಿತ್ಯಜೀವವೆಂಬ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಾವು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಾರದು. 10

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವಾಗ
ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲೂ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರಂತಿರುವ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.

ಪೌಲನ ಕಡೇ ಮಾತುಗಳು
11 ಇದನು್ನ ನಾನೇ ಕೈಯಾರೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಎಷು್ಟ

ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. 12

ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಒತಾ್ತಯಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ತಮ್ಮನು್ನ (ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ
ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಾವು
ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 13 ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರೇ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೂ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಆಸೆ.

14 ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ನನಗಿರುವ ಒಂದೇ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯೊಂದೇ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ
ಯೇಸುವಿಗಾದ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಲೋಕವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ
ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ನಾನು ಸಹ ಲೋಕದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತು್ತಹೋದೆನು.
15 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ
ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. 16 ಈ ನಿಯಮವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿಜ ಇಸೆ್ರೕಲರಾದ ದೇವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಶಾಂತಿಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಆಗಲಿ.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಾಸುಂಡೆಯ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ನಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಗುರುತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
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18 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲೆಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೆನ್.
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರುವ ಪೌಲನು
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಾನು ದೇವರ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ

ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವಜನರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಶಾಂತಿಯನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ

ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. 4 ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 5 ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆತನು ಆಗಲೇ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು. ಅದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ
ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವಾಗಿತು್ತ. 6 ದೇವರ ಅದು್ಭತವಾದ
ಕೃಪೆಯಿಂದಾದ ಈ ನಿಧಾರ್ರವು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯನಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ದೇವರ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 8

ದೇವರು ನಮಗೆ ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿಯೂ
ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ತೋರಿದನು. ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾದ
ಯೋಜನೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 9

ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತು್ತ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು
ಆತನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದನು. 10 ಕಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದಾಗ
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ
ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ.

11 ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಾವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ತನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ತನ್ನ
ನಿಧಾರ್ರ ಮತು್ತ ಇಷ್ಟಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವಾತನು ದೇವರೇ. 12 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಲಿ್ಲ ನಾವೇ ಮೊದಲಿಗರು. ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದೇ ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 13 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು
ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 14 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ
ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂಣರ್ ವಿಮೋಚನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದೆಲ್ಲದರ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿದೆ.

ಪೌಲನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
15 ಆದಕಾರಣವೇ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ
ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ಮಹಿಮಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ

ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿವೇಕಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ.

18 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾವು ಎಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ ಆಗ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ಆತನು ತನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು ಎಷು್ಟ
ಮಹಿಮಾತಿಶಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 19

ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಂಥ ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ಎಷು್ಟ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲು ದೇವರು
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮಹಾಶಕಿ್ತ ಅದೇ. 20 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 21

ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರಾಜರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರಮುಖನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಲೋಕದಲಾ್ಲಗಲಿ ಮುಂದಿನ
ಲೋಕದಲಾ್ಲಗಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಯಾವುದೇ
ಹೆಸರುಳ್ಳವರಿಗಿಂತಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 22 ದೇವರು
ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು.
ಸಭೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ
ಶಿರಸ್ಸನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 23 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ.
ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ

ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆತಿ್ಮಕ ಜೀವಿತಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ
ಮತು್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವು. 2 ಹೌದು,

ಮೊದಲು ನೀವು ಆ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ಈ ಲೋಕದ
ಮಾಗರ್ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಿದಿರಿ.
ವಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಜನರಲಿ್ಲ ಈಗ
ಕಾಯರ್ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದೇ ಆತ್ಮ. 3 ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಜನರಂತೆಯೇ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಶರೀರಭಾವದ ನಮ್ಮ
ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ದೇಹ,
ಮನಸು್ಸಗಳು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು
ದುಷ್ಟಜನರಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವಿತದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು
ಆಗಲೇ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಿತು್ತ. ನಮಗೂ ಇತರ
ಜನರಿಗೂ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 5 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮಗಾಗಿ ದೇವರು
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 7 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾತಿಶಯವಾದ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು ಈ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರ. 9 ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10

ನಾವು ದೇವರ ನಿಮಾರ್ಣ. ನಾವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
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ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತ್ವ
11 ನೀವು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ

“ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು” ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ “ಸುನ್ನತಿಯವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. (ಅವರ
ಸುನ್ನತಿಯು ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) 12

ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಲ್ಲದವರಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರಲಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಹೌದು, ಒಂದು
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ದೂರವಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ
ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮೀಪಸ್ಥರಾದಿರಿ.

14 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನೂ್ನ ಒಂದೇ
ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರೂ ತಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು
ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ
ಅಪಿರ್ಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೆ್ವೕಷವೆಂಬ ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಕೆಡವಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನೇಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ
ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಹೊಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 16 ಈ
ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ಒಂದೇ ದೇಹವಾದ
ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬಯಕೆಯಾಗಿತು್ತ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾ್ರಣಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಈ ಬಯಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿದನು. 17 ದೇವರಿಗೆ
ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೂ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಕುರಿತು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 18

ಹೌದು, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಾದ ನೀವು ಈಗ
ವಿದೇಶಿಯರಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದೇವರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20 ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾದ ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಂತ
ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ ಅಸಿ್ತವಾರದ
ಮೇಲೆ ಆ ಕಟ್ಟಡವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಕಟ್ಟಡಕೆ್ಕ
ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಗಿದಾ್ದನೆ. 21 ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 22 ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ (ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ)
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಾಸಿಸತಕ್ಕ
ನಿವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ತರಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ಅನ್ಯಜನರಿಗಾಗಿ ಪೌಲನ ಸೇವೆ

ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಸೆರೆಯಾಳು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ದೇವರು
ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 3

ದೇವರು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು
ಮತು್ತ ತೋರಿಸಿದನು. ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಓದಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 5

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ಆತನು
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 6 ಇದು ಆ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೂ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗುಂಟಾದ ವಾಗಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ದೇವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪಾವರದಿಂದ ನಾನು
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಸೇವಕನಾದೆನು. ದೇವರು ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನನಗೆ ಆ ಕೃಪಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 8

ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಅತ್ಯಲ್ಪನು. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿತಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ನನಗೆ ಈ ಕೃಪಾವರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 9

ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಅದು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು
ದೇವರೇ. 10 ತನ್ನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನವು
ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ
ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊತಾ್ತಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ
ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 11 ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ ದೇವರ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. 12 ನಾವು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ
ಮತು್ತ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 13

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ನೋಡಿ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಧೈಯರ್ಗೆಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ
ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿ
14 ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಟುಂಬವು ಆತನಿಂದ ತನ್ನ ನಿಜ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 16

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗಿರಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 17 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನೀವು
ಮತು್ತ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಉದ್ದಗಲಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಳ ಎತ್ತರಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಮನುಷ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಶಕ್ತರಾಗಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು
ದೇವರ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

20 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಾವು
ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ದೇವರು ಮಾಡಬಲ್ಲನು. 21 ಆತನಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

ದೇಹದ ಐಕ್ಯತೆ

ನಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕರಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 2 ಯಾವಾಗಲೂ ದೀನತೆಯಿಂದ,
ಸಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿದು್ದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ನೀವು ಆತ್ಮನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಒಂದಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ
ರೀತಿ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ.
ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದಾಗಿಸಲಿ. 4 ದೇಹವು ಒಂದೇ
ಮತು್ತ ಆತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 5 ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಭು,
ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ. 6 ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಆಳುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ಸವರ್ವಾ್ಯಪಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ವರವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ವರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 8 ಆದಕಾರಣವೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ
ಬರೆದಿದೆ:
“ಆತನು ಆಕಾಶದ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದಾಗ,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯು್ದ ಜನರಿಗೆ

ದಾನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.”
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ಕೀತರ್ನೆ. 68:18

9 “ಆತನು ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದನು” ಎಂದರೆ ಆತನು
ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದು, 10 ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಆಕಾಶದ ಅತು್ಯನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದನು
ಎಂದಥರ್. ಸಮಸ್ತದಲಿ್ಲ ತಾನೇ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದನು. 11 ಆತನು ಕೆಲವರನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ
ಸುವಾತಿರ್ಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ಸಭೆಯ
ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 13 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ
ಐಕ್ಯರಾಗುವತನಕ ಈ ಸೇವೆಯು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಾವು
ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗುವ ತನಕ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವತನಕ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

14 ನಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ಸಮುದ್ರದ
ಅಲೆಗಳಿಂದ ಅತಿ್ತಂದಿತ್ತ ಚಲಿಸುವ ಹಡಗಿನಂತೆ
ಚಂಚಲರಾಗಿರಬಾರದು. ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಜನರು
ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉಪದೇಶದಿಂದಾಗಲಿ ನಾವು
ಚಂಚಲರಾಗಬಾರದು. ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದಾರಿಗೆ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಆ ದುಬೋರ್ಧಕರು ನಾನಾ ಬಗೆಯ
ಕುತಂತ್ರವನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 15 ನಾವಾದರೊ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು; ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆದು
ಕಿ್ರಸ್ತನಂತಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ನಾವು ದೇಹವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಇಡೀ ದೇಹವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳೂ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನದೇ
ಆದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹವು ಬೆಳೆದು
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ
17 ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ

ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಂತೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸದಿರಿ. ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. 18 ಅವರು ಅಥರ್
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 19 ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೇ
ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತರೆ; ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಲು ತವಕಪಡುತಾ್ತರೆ. 20 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನೀವು
ಕಲಿತುಕೊಂಡದು್ದ ಅವುಗಳನ್ನಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಹೌದು, ಸತ್ಯವು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದೆ. 22

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಜನರು ತಾವು ಮಾಡ ಬಯಸುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ವಂಚಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 23 ಆದರೆ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೊಸಬರಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ
ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. 24 ಆ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ನೀತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಕೋಪಗೊಂಡರೂ ಪಾಪ
ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತು್ತ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕೋಪದಿಂದಿರಬೇಡಿ. 27 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. 28 ಕಳ್ಳನು
ಕದಿಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ತಾನೇ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಲಿ; ಅವನು
ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ.
ಆಗ ಬಡವರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

29 ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಬಾರದಿರಲಿ. ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಮಾತು ಇದ್ದರೆ ಕೇಳುವವರ
ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಆಡಿರಿ. 30 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನೇ ದೇವರ
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಆತನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 31 ಎಲಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ,
ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರಮಾಡಿರಿ. 32 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಇತರರನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪರಿಮಳದ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

3 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವಿರಕೂಡದು. ಯಾವ
ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟತ್ವವಾಗಲಿ ಸಾ್ವಥರ್ತೆಯಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವುಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4

ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳು ಇರಕೂಡದು. ನೀವು
ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಮಾತಾಡಕೂಡದು ಮತು್ತ ಹೊಲಸಾದ
ಹಾಸ್ಯನುಡಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಕೂಡದು. ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. 5 ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ:
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಮಾಡುವವರಿಗೆ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ,
ಸಾ್ವಥಿರ್ಗಳಿಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.
ಸಾ್ವಥರ್ತೆಯು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

6 ಅಸತ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸಲು
ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಥ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಡಿ. 8 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಈಗಲಾದರೋ ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಪೂಣರ್ಬೆಳಕಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಕ್ಕಳಂತೆ
ಜೀವಿಸಿರಿ. 9 ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಯಾವುದು ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ.
11 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಗಳು ತಪಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು
ತೋರಿಸಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 12 ಆ ಜನರು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಗುಪ್ತಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 13 ಆದರೆ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳು ತಪಾ್ಪದವುಗಳೆಂದು
ನಾವು ತೋರಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 14 ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥದೆ್ದೕ
ಬೆಳಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಬರೆದದೆ:
“ನಿದೆ್ರಮಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರವಾಗು!
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದೆ್ದೕಳು,

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು.”
15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ

ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅವಿವೇಕಿಗಳಂತೆ ಜೀವಿಸದೆ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿ
ಜೀವಿಸಿರಿ. 16 ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮೂಖರ್ರಾಗಿರದೆ
ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಮದ್ಯಪಾನಮಾಡಿ
ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿ, ಅದು ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾಗಿರಿ. 19 ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ
ಸಂಗೀತಗಳಿಂದಲೂ ಆತಿ್ಮಕ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತಾ್ತ
ಹಾಡಿರಿ. 20 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ.

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು
21 ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ

ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
22 ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ

ಗಂಡಂದಿರಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸಾ್ಸಗಿರುವಂತೆ
ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಿರಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದನೆ. ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆ ದೇಹದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ. ಇದೇ ನಿಯಮವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು.

25 ಪುರುಷರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಲಸಾ್ನನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಆತನು
ಸಭೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 27 ಮಹಿಮಾಪೂಣರ್ಳಾದ
ಕನಿ್ನಕೆಯೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ ತನಗೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆತನು ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. ಸಭೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ
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ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವವಾಗಲಿ ಪಾಪವಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಪಾ್ಪಗಲಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರಕೂಡದೆಂದು ಆತನು
ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.

28 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
29 ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವನೂ ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದು್ದ ಅದೇ
ಆಗಿದೆ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 31

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವರು.” 32 ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ರಹಸ್ಯವಾದ ಈ ಸತ್ಯವು
ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. 33 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು
ತನ್ನನು್ನ ತಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದರಬೇಕು.

ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು

ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಅದು
ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾದದಾ್ದಗಿದೆ. 2 ದೇವಾಜ್ಞೆಯು ಹೇಳುವಂತೆ,

“ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.” ಈ
ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಆ
ವಾಗಾ್ದನವು ಇಂತಿದೆ: “ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು ಮತು್ತ
ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”

4 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸದೆ ಪ್ರಭುವಿನ
ಉಪದೇಶದಿಂದಲೂ ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಸಿರಿ.

ಸೇವಕರು ಮತು್ತ ಯಜಮಾನರು
5 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಹಲೋಕದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ

ಭಯದಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. 6 ಅವರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅವರು ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. 7

ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. ಕೇವಲ
ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವವರಂತೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವವರಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. 8 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವನು ಸೇವಕನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಲಿ ತಾನು
ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

9 ಯಜಮಾನರೇ, ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುವಂಥ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ
ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಾತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.

ದೇವರ ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
10 ಕಡೇ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ

ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಲವಾಗಿರಿ. 11 ದೇವರ
ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಸೈತಾನನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 12 ನಮ್ಮ
ಹೋರಾಟವು ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂಧಕಾರದ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಲೋಕದ ಕತ್ತಲೆಯ
ಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 13 ಆದಕಾರಣವೇ ನೀವು ದೇವರ
ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಯುದ್ಧದ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಹೋರಾಟವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಗಿದಾದ
ಮೇಲೆಯೂ ದೃಢವಾಗಿನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನೀತಿಯೆಂಬ
ವಜ್ರಕವಚವನು್ನ ಎದೆಗೆ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು 15 ಸಮಾಧಾನದ
ಸುವಾತೆರ್ಯೆಂಬ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಅಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೆಡುಕನ ಅಗಿ್ನಬಾಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ
ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. 17 ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನಾ್ನಗಿ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಂದರೆ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ
ಸಕಲವಿಧವಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಡಿರಿ.
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

19 ಅಲ್ಲದೆ ನನಗಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಬೇಕಾದ
ಮಾತನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 20

ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ
ಮಾತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

ವಂದನೆಗಳು
21 ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನಾದ ತುಖಿಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ
ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು. ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 22 ನಮ್ಮ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವನು.

23 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. 24 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಿರಂತರವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿರಲಿ.
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2

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಾಸರಾದ ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನು
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗಿರುವವರಿಗೂ ಎಲಾ್ಲ

ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಭಾಸೇವಕರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

2 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಪೌಲನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
3 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಆನಂದದಿಂದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನನ್ನ ಸುವಾತಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನೀವು ಪಾಲುಗಾರರಾದ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಿರಿ. 6 ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ
ದೇವರು ಆ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವನೆಂದು ನನಗೆ
ಭರವಸೆ ಇದೆ.

7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು
ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ
ಸಮೀಪಸ್ಥನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ನನಗೆ
ಸಮೀಪರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಾಗಲೂ ನಿರೂಪಿಸುವಾಗಲೂ ನೀವು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ತೋರಿಬಂದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

9 ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇನೆಂದರೆ:
ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಾ್ತ ಜ್ಞಾನವಂತರೂ
ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಬೇಕು. 10 ಒಳಿತುಕೆಡಕುಗಳಿಗಿರುವ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವರಾಗಬೇಕು; ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕು.

ಪೌಲನ ಕಷ್ಟಗಳು ಸುವಾತಾರ್ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು

ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಲು ಸಹಾಯಕವಾದವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನಾನು ಏಕೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತ
ವಿಶಾ್ವಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲಯ
ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೂ ಅರಮನೆಯ ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು
ಗೊತಿ್ತದೆ. 14 ನಾನಿನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ
ಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿತರಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿಷಯವಾದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಜನರಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

15 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೂ
ವೈಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. 16

ಇವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 17 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ
ಸಾ್ವಥರ್ದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರ
ಸುವಾತಾರ್ಸೇವೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವೇ ತಪಾ್ಪಗಿದೆ. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನಗೆ
ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 18 ಅವರು ನನಗೆ

ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವು
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನಗದು
ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19

ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆತ್ಮನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಈ
ಕಷ್ಟವು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೆಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. 20 ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಾಚಿಕೆಪಡದೆ
ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿ, ಸತ್ತರೂ ಸರಿ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮತು್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
21 ನನಗಂತೂ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ಸಾಯುವುದೆಂದರೆ
ಲಾಭವೇ. 22 ನಾನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದರೆ ಫಲಫಲಿಸುವ ಕೆಲಸ
ನನಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ಬದುಕಬೇಕೇ?
ಏನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 23 ಇವೆರಡರಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಈ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನೊಂದಿಗಿರಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದೇ
ಉತ್ತಮವಾದದು್ದ. 24 ಆದರೆ ನಾನಿಲಿ್ಲ ಇಹಲೋಕದ
ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 25 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಜೀವದಿಂದುಳಿದು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿರಲು ಆನಂದವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ
ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ 26 ನಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗ ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.

27 ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ.
ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ, ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ
ಸುವಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದೂ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಅಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ನಾಶಕೂ್ಕ ಇವುಗಳು
ದೇವರಿಂದಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾಗಿವೆ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟದು್ದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ. ಅಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೇ
ಅಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ದೊರೆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 30 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟವನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗಲೂ ನನಗಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

ಐಕ್ಯಮತದಿಂದಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪರಾಂಬರಿಸಿರಿ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಾದ ಉತೆ್ತೕಜನ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಪೆ್ರೕರಣೆ,
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ, ಕಾರುಣ್ಯ ದಯಾರಸಗಳು
ಇವೆಯೋ? 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇವುಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ,

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗುವುದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪಿ್ರೕತಿ
ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಅನೊ್ಯೕನ್ಯಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ
ಗುರಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 3 ನೀವು ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವಾಗ,
ಸಾ್ವಥರ್ವಾಗಲಿ ಅಹಂಕಾರವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ
ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ದೀನಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ
ಗೌರವವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತ್ರ
ಚಿಂತಿಸದೆ ಇತರರ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಿರಿ.

ನಿಸಾ್ವಥರ್ರಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ
5 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥ ಮನಸು್ಸ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
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6 ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸರಿಸಮನಾಗಿದ್ದರೂ

ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಎನ್ನಲಿಲ್ಲ.
7 ಆ ಪದವಿಯನು್ನ ಆತನು ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
ಸೇವಕನ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ರೂಪದಲಿ್ಲ

ಬಂದನು.
8 ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನೂ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ

ಸಂಪೂಣರ್ ವಿಧೇಯನಾಗಿ,
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತವಾದ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕೕರಿಸಿ
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ

ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

11 “ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭು”ವೆಂದು ಹೇಳುವರು.
ಇದರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಜನರಾಗಿರಿ
12 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನೀವು

ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ನಾನು
ದೂರವಿರುವಾಗಲೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಸಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಹೌದು, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನು್ನ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಆತನೇ ನಿಮಗೆ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.

14 ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಗುಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ
ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾಡಿರಿ. 15 ಆಗ ಮುಗ್ಧರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ಆಗಿದು್ದ ಕಳಂಕರಹಿತವಾದ ದೇವಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. ದುಷ್ಟಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನೀವು ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ಜೀವದಾಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ನೀವು ಆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಂದಾಗ ನಾನು
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ಓಡಿ ಗೆದೆ್ದನು.

17 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಯಜ್ಞದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದೊಡನೆ
ನಾನೇ ಪಾನದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅಪಿರ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೂ
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18

ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.

ತಿಮೊಥೆ ಮತು್ತ ಎಪಫೊ್ರದೀತರ ಸುದಿ್ದ
19 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಆದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇವುವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹವಾಗಬಹುದು. 20

ಅವನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ
ಬಳಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 21 ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ತಿಮೊಥೆಯನು ಎಂಥವನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನು
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು.
23 ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ವಿಚಾರಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು
ತಿಳಿದಕೂಡಲೇ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಅಲ್ಲದೆ
ಪ್ರಭುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಅದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

25 ಎಪಫೊ್ರದೀತನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನನಗೆ ಸಹಾಯಬೇಕಿದಾ್ದಗ, ನೀವು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಈಗ ನಾನು ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ
ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಹು ತವಕಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ತಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದದು್ದ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. 27 ಅವನು
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು; ಅವನನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಹ
ಕರುಣಿಸಿದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಾನು ಬಹಳ ತವಕಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 29 ಮಹಾ
ಆನಂದದಿಂದ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿರಿ.
ಎಪಫೊ್ರದೀತನಂಥ ಜನರನು್ನ ಗೌರವಿಸಿರಿ. 30 ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಈಡುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈ ರೀತಿಯ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮುಖ್ಯ

ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಬರೆದದ್ದನೆ್ನೕ ಮತೆ್ತ
ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಬೇಸರವೇನೂ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಕೇಡುಮಾಡುವಂಥ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.

ಅವರು ನಾಯಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಸುನ್ನತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆ ಮಾಡುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 3

ನಾವಾದರೋ ನಿಜವಾದ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ದೇವರನು್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರಲು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಲಿ
ನಾವು ಮಾಡಬಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. 4

ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದರೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು ತನಗೆ ಆಧಾರವಿರುವುದಾಗಿ
ಯಾವನಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲು
ನನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಧಾರವಿದೆ. 5 ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ವಂಶದವನು
ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು. ನಾನು ಇಬಿ್ರಯನು ಮತು್ತ ನನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸಹ ಇಬಿ್ರಯರು. ನಾನು ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಫರಿಸಾಯನಾದೆನು; 6 ಯೆಹೂದ್ಯ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಕೆ್ರೖಸ್ತಸಭೆಯನು್ನ (ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳನು್ನ)
ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು. ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯಾರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

7 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ
ಈಗ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. 8

ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವುದನು್ನ
ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ್ದನೋ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ನಿಮಿತ್ತ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದವುಗಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 9 ನಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರಲು ಇದು ನನಗೆ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನೀತಿಯು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮೂಲಕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 10

ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿ ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ
ಆತನಂತಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 11 ಹೀಗಾದರೆ, ನಾನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಿದೆ.

ಗುರಿಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ
12 ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ

ಗಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ
ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ.
ಆದಕಾರಣವೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನವನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನಿನೂ್ನ ಆ ಗುರಿಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ
ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ
ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ನನಿ್ನಂದಾದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಓಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14

ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮೇಲೋಕದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದು
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಓಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.

15 ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದ ಮಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವನು. 16 ಆದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತ ನಡೆಯೋಣ.
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17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನಂತೆ
ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ
ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 18 ಅನೇಕರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ವೈರಿಗಳೊ ಎಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಅವರ ನಡತೆಯು ಅವರನು್ನ ನಾಶದೆಡೆಗೆ
ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಕೇವಲ
ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕಾ್ಕಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಕೇವಲ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತರೆ. 20

ನಾವಾದರೋ ಪರಲೋಕ ಸಂಸಾ್ಥನದವರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು
ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬರುವುದನು್ನ ನಾವು ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು. 21 ಆತನು ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೀನಾವಸೆ್ಥಯ
ಈ ಶರೀರವನು್ನ ರೂಪಾಂತರಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಹಿಮಾಶರೀರದಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳು

ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನಗೆ ಆನಂದವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಹೆಮ್ಮಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

2 ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಯವೋದ್ಯಳನೂ್ನ ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ನನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಕೆಲಸದವನಾಗಿ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೂ ನೀನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ ಮತು್ತ ಇತರ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಈ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ
ಪುಸಕ್ತದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

4 ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಆನಂದಪಡಿರಿ
ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಮೃದುಸ್ವಭಾವವನೂ್ನ ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ. ಪ್ರಭುವು ಬೇಗನೆ ಬರುತಾ್ತನೆ. 6 ಯಾವುದರ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ. ನೀವು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ. 7

ದೇವಶಾಂತಿಯು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಮನಸು್ಸಗಳನೂ್ನ ಕಾಯುವುದು. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆ ಶಾಂತಿಯು
ನಾವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಷು್ಟ ಅಗಮ್ಯವಾಗಿದೆ.

8 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯದಾದ ಮತು್ತ ಸು್ತತಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಸತ್ಯವಾದ,
ಮಾನ್ಯವಾದ, ನಾ್ಯಯವಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಮತು್ತ

ಗೌರವಯುತವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. 9 ನೀವು
ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ, ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಕೊಡುವ
ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.

ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಕೆ್ರೖಸ್ತರಿಗೆ ಪೌಲನ ವಂದನೆ
10 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಚಿಂತೆಯನು್ನ ನೀವು ಮತೆ್ತ

ತೋರಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 11 ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ನನಗಿರುವ ಕೊರತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ಲ.
ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತನಾಗಿರಲು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12

ಹಸಿವೆಯಿಂದಿರುವಾಗಲೂ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಯಾವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಇರುವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ
ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಾಗಲೂ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಲೆ್ಲನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

14 ಆದರೂ ನಾನು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದಾಯಿತು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದವರೇ,
ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿ ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಂದೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದು್ದ
ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 16 ನಾನು ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನನಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರಿ.
17 ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊಡುವುದರ
ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ
ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 18

ಎಪಫೊ್ರದೀತನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯು ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಳಭರಿತವಾದ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 19 ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವನು. 20 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

21 ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ.
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಸಹೋದರರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 22

ಎಲಾ್ಲ ದೇವಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಸೀಸರನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

23 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ

ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ
ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರರಾದ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ದೊರಕಲಿ.

3 ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೇ
ದೇವರು. 4 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ, ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5 ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ
ದೇವಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವುಗಳು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ
ಸತಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಸುವಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಕರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ
ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯು
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆಶೀವಾರ್ದಕರವಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು
ಎಪಫ್ರನಿಂದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನು ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 8 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

9 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ ದಿನದಿಂದ,
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಡಬಿಡದೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತಿ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಾಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ 10 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ದೇವಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಯಬೇಕೆಂತಲೂ
11 ಆತನ ಮಹಿಮಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ ಬಲ ಹೊಂದಿ
ಆನಂದಪೂವರ್ಕವಾದ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ನಾವು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

12 ಆಗ ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡಬಲಿ್ಲರಿ. ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಯೋಗ್ಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 13 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧಕಾರದ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಗನ (ಯೇಸುವಿನ) ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ಮಗನು
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದನು. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯಿತು.

ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರನೆ್ನೕ ಕಾಣುತೆ್ತೕವೆ
15 ದೇವರನು್ನ ನೋಡಲು ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಯೇಸುವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಯೇಸು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

16 ಭೂಲೋಕ ಮತು್ತ ಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳು,
ದೃಶ್ಯ ಮತು್ತ ಅದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳು, ಆತಿ್ಮಕ ಶಕಿ್ತಗಳು,
ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತವಾಗಿವೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳು

ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ತರಾದರು.
ಸಮಸ್ತವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
17 ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಿದ್ದನು.
ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಆತನೇ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇಹಕೆ್ಕ (ಸಭೆಯ) ಶಿರಸಾ್ಸಗಿದಾ್ದನೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮರಣದಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದವನು ಆತನೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸುವೇ ಅತ್ಯಂತ
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

19 ಆತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ನೆಲಸಿರಬೇಕೆಂಬುದೂ,
20 ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ

ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ
ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ

ತನಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿತು್ತ.
21 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದರಿ,

ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಶತು್ರಗಳಾಗಿದಿ್ದರಿ. 22 ಈಗಲಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ನಿಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿಯೂ ನಿಷ್ಕಳಂಕರನಾ್ನಗಿಯೂ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 23 ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ
ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಇದು
ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾರಲಾಗಿದೆ.
ಪೌಲನಾದ ನಾನು ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವ ಸೇವಕನಾದೆನು.

ಸಭೆಗಾಗಿ ಪೌಲನ ಕಾಯರ್
24 ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ

ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯೆಂಬ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೂಲಕ
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ ಆತನ
ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ನಾನು
ಸಭೆಗೆ ಸೇವಕನಾದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಕಾಯರ್ವು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ದೇವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿಸುವುದೇ ಆ ಕಾಯರ್. 26 ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವೇ ಈ ಉಪದೇಶ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಈಗಲಾದರೋ ಈ ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 27 ಮಹಿಮಾತಿಶಯವಾದ ಈ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. ಈ
ಮಹಾಸತ್ಯವು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಹೊಂದಲು ಆತನೇ ನಮಗಿರುವ ಏಕೈಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ. 28

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಆತಿ್ಮಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ. 29 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನಗೆ
ನೀಡಿರುವ ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಬಲವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಕಾಯರ್ಮಾಡುತಿ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಲವೊದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ

ನನ್ನನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಉತೆ್ತೕಜಿತರಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ
ದೃಢನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಂದರೆ
ದೇವರ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆ ಸತ್ಯ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸವರ್ಜ್ಞಾನವು ಮತು್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ
ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಂತಿವೆ.
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4 ಯಾವನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸರಿಯೆನಿಸುವ ಸುಳು್ಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಅಲಿ್ಲ
ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿಮೊ್ಮಡನಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅರಿಯಲು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ
6 ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಜೀವಿಸಿರಿ.
7 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಜೀವವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ
ಆತನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು
ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.

8 ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಕರವಾದ ಮತು್ತ ನಿರಥರ್ಕವಾದ
ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ತಪು್ಪ ದಾರಿಗೆ ನಡೆಸದಂತೆ
ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳು ಜನರಿಂದ ಬಂದುವೇ ಹೊರತು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲ್ಲ. ಅವು ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ನಿರಥರ್ಕ ತತ್ವಗಳು. 9

ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. (ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೂ ಸಹ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ.) 10 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಗಳನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ.

11 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೊಂದು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಆ
ಸುನ್ನತಿಯು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದುವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮಾಡುವ ಸುನ್ನತಿ. 12 ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಳಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿದ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನದಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದು್ದಬಂದಿರಿ.

13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ
ಸ್ವಭಾವದ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಮುಕ್ತರಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಆತಿ್ಮಕವಾಗಿ ಸತ್ತವರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. 14 ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದೆ್ದವು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲಾದ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಲಿಖಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಅಪರಾಧಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದನು. 15

ದೇವರು ತನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದ ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ
ಅಧಿಕಾರಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿರಾಯುಧರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡೀ ಲೋಕದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನಾ್ನಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದನು.

ಮಾನವ ನಿಮಿರ್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಇಲ್ಲವೆ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪದ್ಧತಿಗಳ (ಹಬ್ಬಗಳು, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ
ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು) ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ರೂಪಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. 17 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದವುಗಳ
ಛಾಯೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ನಿಜರೂಪವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬಂದಿತು. 18 ಕೆಲವರು ದೇವದೂತರ ಪೂಜೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆ
ಜನರು ತಾವು ಕಂಡ ದಶರ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯಾವಾಗಲೂ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. “ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ
ಆಲೋಚನೆಯು ಅವರನು್ನ ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಗವರ್ದಿಂದ
ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ. 19 ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಶಿರಸಿ್ಸನ
ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಹವು ಆತನನೆ್ನೕ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆತನಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇತರ
ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಬಲಗೊಂಡು ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ,
ದೇವರ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ದೇಹವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

20 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತು್ತ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ ನಿರಥರ್ಕ
ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಂತೆ ವತಿರ್ಸುವುದೇಕೆ? ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಏಕೆ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಥರ್: 21 “ಇದನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡ”, “ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡಬೇಡ”, “ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ”

ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇಕೆ? 22 ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಈ
ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಜನರ
ಆಜ್ಞೆ ಮತು್ತ ಜನರ ಉಪದೇಶಗಳೇ ಹೊರತು ದೇವರವಲ್ಲ. 23 ಈ
ನಿಯಮಗಳು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬದಿ್ಧಯುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಅತಿವಿನಯವಂತರಂತೆ ನಟಿಸಲು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ದಂಡಿಸಲು ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನವ
ನಿಮಿರ್ತವಾದ ಧಮರ್ದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ
ಪಾಪಸ್ವಭಾವವು ಇಚಿ್ಛಸುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡದಂತೆ ಅವು
ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯವನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಜೀವನ

ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ

ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 2

ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ. 3 ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ
ಸ್ವಭಾವ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 4 ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ, ಆತನು ಮರಳಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ, ನೀವೂ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಿರಿ.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ, ದುರಾಚಾರ,
ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ದುರಾಶೆ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಥರ್ತೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. ಸಾ್ವಥರ್ವು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ
ಸಮವಾಗಿದೆ. 6 ಇವು ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 7

ಪೂವರ್ಕಾಲದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಜೀವನದಲಿ್ಲ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ನೀವು ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

8 ಈಗಲಾದರೋ ಕೋಪ, ಕೊ್ರೕಧ, ಮತ್ಸರ, ಚುಚು್ಚ ಮಾತು
ಮತು್ತ ದುಭಾರ್ಷೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. 9

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ
ಪಾಪಪೂರಿತ ಜೀವನವನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 10 ನೀವು ಹೊಸ ಜೀವನವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿರುವಿರಿ. ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೂತನರಾಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ
ಬಗೆ್ಗ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
11 ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮಧ್ಯದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಪರದೇಶದವರ
ಅಥವಾ ಅನಾಗರೀಕರ ಮಧ್ಯದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಗುಲಾಮರ ಅಥವಾ
ಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿದಾ್ದನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅಗತ್ಯ.

ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
12 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ

ಪವಿತ್ರ ಜನರನಾ್ನಗಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕನಿಕರ, ದಯೆ, ದೀನತೆ, ವಿನಯಶೀಲತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಹನೆ
ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥ ದೂರುಗಳು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವೂ ಇತರರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಮ್ಮನೆ್ನಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ
ಒಗ್ಗಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರಿಸುವುದು. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀಡುವ ಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾದ್ದರಿಂದ
ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯಾವಾಗಲು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ.

16 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ
ನೆಲಸಿರಲಿ. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದು್ದ
ಹಾಡುಗಳನು್ನ, ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ, ಸಂಗೀತಗಳನು್ನ ಹಾಡಿರಿ. 17 ನೀವು
ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ
ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು
ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ
18 ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಇದು

ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯ ಕಾಯರ್ವಾಗಿದೆ.
19 ಪುರುಷರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅವರೊಡನೆ

ಸಾತಿ್ವಕರಾಗಿರಿ.
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20 ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಇದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು.

21 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬೇಡಿ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು ಕುಂದಿಹೋಗುವರು.

22 ಸೇವಕರೇ, ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಅವರ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ
ಗಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡದಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. 23 ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದಾದಷು್ಟ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ
ಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. 24

ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. 25 ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವವನು
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ.

ಯಜಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನೂ್ನ
ಸರಿಯಾದದ್ದನೂ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ
ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ

ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಯರ್ಗಳು
2 ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ,

ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 3

ನಮಗಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿರುವ
ರಹಸ್ಯಸತ್ಯವನು್ನ ನಾವು ಬೋಧಿಸಲಾಗುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನಾನು
ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರಿಂದಲೇ ಈಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 4

ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಸರಳವಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

5 ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಸಿರಿ. 6

ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ದಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ
ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ.

ಪೌಲನೊಂದಿಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತ ಸುದಿ್ಧ
7 ತುಖಿಕನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ನನೊ್ನಡನೆ ಅವನೂ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೇವಕನೂ
ದಾಸನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. 8 ಆದಕಾರಣವೇ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾವು ಹೇಗಿರುವೆವು ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಲು
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಒನೇಸಿಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 9

ಒನೇಸಿಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಸಹೋದರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ. ಇಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ.

10 ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನೂ ನನೊ್ನಡನೆ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಬಾನರ್ಬನಿಗೆ ಸೋದರ ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯವುಳ್ಳ
ಮಾಕರ್ನೂ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. (ಮಾಕರ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು
ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿರಿ.) 11 ಯೇಸುವು (ಯುಸ್ತನೆಂದೂ
ಅವನನು್ನ ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ.) ಸಹ ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಇವರು ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ
ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಇವರೇ ನನಗೆ
ಆದರಣೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.

12 ಎಪಫ್ರನು ಸಹ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವಕನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ. 13 ಅವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ಲವೊದಿಕೀಯ ಮತು್ತ
ಹಿರೆಯಾ ಪೊಲಿಯದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 14 ದೇಮನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ವೈದ್ಯ ಲೂಕನು ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

15 ಲವೊದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನುಂಫಳಿಗೂ ಅವಳ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವ
ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 16 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ
ನಂತರ ಲವೊದಿಕೀಯದ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಓದಲು ಕೊಡಿರಿ. ನಾನು
ಲವೊದಿಕೀಯದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವನು್ನ ನೀವೂ ಓದಿರಿ. 17

ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

18 ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕೈಯಿಂದ ಇದನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ಪೌಲ,
ಸಿಲಾ್ವನ ಮತು್ತ ತಿಮೊಥೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಜೀವನ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
2 ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲವಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೀವು
ದೃಢವಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

4 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರನಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 5 ನಿಮಗೆ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಶಕಿ್ತಯೊಡನೆ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಕೇವಲ ನುಡಿಗಳನು್ನ
ಬಳಸದೆ ಅದನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬ
ನಿಶಿ್ಚತ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆಯೂ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಇದಾ್ದಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದೆವು.
6 ನೀವು ನಮ್ಮನೂ್ನ ಪ್ರಭುವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಿರಿ; ಬಹಳ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ; ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರಿ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂತಸವನು್ನ
ನೀಡಿದನು.

7 ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಖಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆಲಾ್ಲ
ನೀವು ಮಾದರಿಯಾದಿರಿ. 8 ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶವು
ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತು್ತ ಅಖಾಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರಚಾರವಾಯಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 9 ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇದಾ್ದಗ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕವಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರ
ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಜೀವವುಳ್ಳ
ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿದ್ದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ. 10 ದೇವಕುಮಾರನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ.
ದೇವರೇ ಆ ಕುಮಾರನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಮೇಲಕೆ್ಕಬಿ್ಬಸಿದನು. ಆತನೇ ಯೇಸು. ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೇವರ
ಕೋಪದ ತೀಪಿರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಆತನೇ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಕಾಯರ್

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದದು್ದ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 2

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದರು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಜನರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇರಲು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. 3 ನಮ್ಮ
ಬೋಧನೆಯು ತಪೂ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಅಲ್ಲ. 4 ನಾವು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸದೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾತನಾದ ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕವೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವೆಂದೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಥರ್ವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇಶಧಾರಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ಜನರಿಂದ ಬರುವ
ಮಾನಮಯಾರ್ದೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗಲಿ ಇತರ ಜನರಿಂದಾಗಲಿ
ನಾವೆಂದೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.

7 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿ ನಿಮೊ್ಮಡಗಿದಾ್ದಗ, ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಬಹಳ ಸಾತಿ್ವಕರಾಗಿದೆ್ದವು. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾವು
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವು. 8 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆವು.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದವು. 9 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು
ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಕಾಪರ್ಣ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇವೆ. ನಿಮಗೆ
ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ವೇತನ
ನೀಡುವ ಭಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು
ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದೆವು.

10 ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾದ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ನಾವಿದಾ್ದಗ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರಾಗಿಯೂ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಿದೆ್ದವು.
ಇದು ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
11 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಡನೆಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ
ಸಂತೈಸಿದೆವು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಮಹಿಮೆಗೂ ಕರೆದ
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

13 ನೀವು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ಆ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿ, ಅದನು್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರೇ ಹೊರತು ಮಾನವನ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದಲ್ಲ. ಅದು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶ. ಆ ಸಂದೇಶವು ನಂಬುವವರಾದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ಮಾಡುತ್ತದೆ. 14 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ನೀವು ಜುದೇಯದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಅವರು ಇತರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ
ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತರ
ಜನರಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನೂ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು.
ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ (ಜುದೇಯ) ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ
ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದವರಾಗಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 16 ಹೌದು, ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಾವು ಉಪದೇಶಿಸದಂತೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯಲು ಅವರು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಕೊನೆಗೆ,
ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು ಪೌಲನ ಆಸೆ
17 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅಗಲಿ

ಹೋಗಿದೆ್ದವು. (ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇನೂ್ನ ಇವೆ.) ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು
ಅತಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟೆ್ಟವು. 18 ಹೌದು, ನಾವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. ಪೌಲನಾದ ನಾನು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅನೇಕ ಸಲ ಬರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು, ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೈತಾನನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ
ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ
ಕಿರೀಟ ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 20 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವೇ ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ ಗೌರವವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚಕಾಲ ಕಾಯಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. 2

ಆದುದರಿಂದ ಅಥೆನಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡು
ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆವು.
ತಿಮೊಥೆಯನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ. ಅವನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 3

ನಮಗೀಗ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮಗೆ ಇಂಥಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 4

ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಡನಿದಾ್ದಗ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ನಾವು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 5

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ನಾನು ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಇನೂ್ನ
ಹೆಚು್ಚಕಾಲ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಜನರನು್ನ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸೈತಾನನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿರಬಹುದೆಂಬ
ಭಯ ನನಗಿತು್ತ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯಾಸವೆಲಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕವಾಗುತಿ್ತತು್ತ.

6 ಆದರೆ ತಿಮೊಥೆಯನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ
ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೆಂತಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಲು
ಅತಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದಿ್ದೕರೆಂತಲೂ ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾವೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಅತಾ್ಯಸೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ.
7 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಂಡೆವು. ನಮಗೆ ಬಹಳ
ತೊಂದರೆಯಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆಯಿದ್ದರೂ ಆದರಣೆಯಾಯಿತು. 8 ನೀವು
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವ ತುಂಬಿದಂತಿರುವುದು.
9 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಹಷಿರ್ತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮಗಿರುವ ಆನಂದಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮವಾಗಿ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಲು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? 10

ಹಗಲಿರುಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

11 ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸುವಿಗೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಇತರ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 13 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲೆಂದು ಹೀಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನೀವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ.

ದೇವರನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಜೀವನ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇತರ ಕೆಲವು
ವಿಚಾರಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ಅದೇ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 2 ನೀವು ಯಾವ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವೋ
ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇವೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. 3

ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವವನು್ನ
ನೀಡಿದಂತಾಗುವುದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಬಳಸಬೇಡಿ. ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ಬಳಸುತಾ್ತರೆ. 6 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರನಾದವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡುಮಾಡಬಾರದು.
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 7 ದೇವರು

ನಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ
ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವನು ಅವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದು
ದೇವರಿಗೇ ಹೊರತು ಮಾನವನಿಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ
ನೀಡಿದಾತನು ದೇವರೇ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಹೇಗೆ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. 10

ಮಕೆದೋನಿಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೆ್ನಲ್ಲ ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

11 ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮಿ್ಮಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ.
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಲ್ಲದವರು
ನಿಮ್ಮ ಜೀವತದ ರೀತಿಯನು್ನ ಕಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವರನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಬರುವಿಕೆ
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸತು್ತಹೋದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ
ಜನರಂತೆ ನೀವು ದುಃಖದಿಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 14

ಯೇಸು ಸತು್ತಹೋದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ಯೇಸು
ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂಬುದನೂ್ನ ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ಸತು್ತಹೋದವರನು್ನ
ದೇವರು ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.

15 ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಸ್ವಂತ
ಸಂದೇಶವನೆ್ನೕ. ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ನಾವು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಭುವಿನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ ಸತು್ತಹೋದ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು
ಮುಂದಿನವರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಪ್ರಭುವು ತಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುವನು. ಆಗ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನು ದೇವರ ತುತೂರಿ
ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಆಜ್ಞಾಘೋಷ ಮಾಡುವನು. ಕೂಡಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ
ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದು್ದಬರುವರು. 17 ಅನಂತರ, ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಸತ್ತವರೊಡನೆ ಒಂದುಗೂಡುವೆವು.
ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮೇಘಗಳ
ನಡುವೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರುವೆವು. 18 ಆದಕಾರಣ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ.

ಪ್ರಭುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಲ ಮತು್ತ
ದಿನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ಪ್ರಭುವು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿನವು ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ

ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. 3

“ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯಿದೆ. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಶವು ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

4 ಆದರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
(ಪಾಪದಲಿ್ಲ) ವಾಸಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಳನಂತೆ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಮತು್ತ ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಾವು ರಾತಿ್ರಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಕತ್ತಲೆಗಾಗಲಿ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಇತರ
ಜನರಂತಿರಬಾರದು. ನಾವು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಡ. ನಾವು
ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದು್ದ, ನಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
7 ನಿದೆ್ದ ಮಾಡುವ ಜನರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿದಿ್ರಸುತಾ್ತರೆ. ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರುವವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರುತಾ್ತರೆ. 8

ಆದರೆ ನಾವು ಹಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮಗೆ
ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವಾಗಿರಬೇಕು.

9 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲೆಂದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
10 ನಾವು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು.
ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ, ನಾವು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುತೆ್ತೕವೋ ಇಲ್ಲವೆ
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ಸತಿ್ತರುತೆ್ತೕವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. ಈಗ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು
12 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸುವವರನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶಿಸುವವರನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಿರಿ.

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿರಿ. 14 ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿರಿ; ಬಲಹೀನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿ; ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ; 15 ಯಾರೂ
ಅಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

16 ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. 17 ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 18 ದೇವರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಚಿತ್ತ.

19 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ. 20

ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಹೀನೈಸಬೇಡಿ. 21 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ.

23 ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಶರೀರ,
ಪಾ್ರಣಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿರಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯುವಾತನೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.

25 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನಮಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 26 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ವಂದಿಸಿರಿ. 27 ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆಲಾ್ಲ ಓದಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 28 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ.
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2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ
ಪೌಲನು, ಸಿಲಾ್ವನನು ಮತು್ತ ತಿಮೊಥೆಯನು ಬರೆಯುವ

ಪತ್ರ.
2 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗಿರಲಿ.
3 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಮತು್ತ ಇತರರ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಕಾಯರ್ವಾಗಿದೆ. 4 ದೇವರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಸಹನೆಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ನೀವು ಹಿಂಸೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸಹನೆಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ವಿವರಣೆ
5 ದೇವರು ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಅದೇ

ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ನೀವು
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನೀವು
ಹಿಂಸೆಪಡುತಿ್ತರುವುದು ಆ ರಾಜ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ. 6 ದೇವರು
ಯೋಗ್ಯವಾದುದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ
ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 7 ತೊಂದರೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಶಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ನಮಗೂ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುವನು. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾದ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ
ಈ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ. 8 ಪ್ರಭು ಯೇಸು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 9

ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದು. ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗಿರಲು
ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೂರವಿರಿಸುತಾ್ತನೆ. 10 ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನಗೆ
ದೊರೆಯ ಬೇಕಾದ ವೈಭವವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗುವರು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಂಬಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಆ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲರುವಿರಿ.

11 ಆದಕಾರಣವೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಯಾವ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನೋ, ಆ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ಜೀವಿಸಲಿಕಾ್ಕಗುವಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ತನವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಾಯರ್ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು
ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಲು ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ಮತು್ತ ನೀವೂ
ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲೆಂದು ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆ
ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲವು
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ

ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ ಕಾಲವನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು
ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕವೆ. 2 ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು
ಎಂದು ಯಾರಾದರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕೂಡಲೇ
ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ

ಪ್ರವಾದನೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಉಪದೇಶದಲಾ್ಲಗಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇದೆ. ಯಾವನಾದರೂ ಸುಳು್ಳಪತ್ರವನೆ್ನೕ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಾನೇ
ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಿ ತಿಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. 3

ಯಾರೂ ಯಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು
ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರಿ. ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗದ ಹೊರತು,
ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4 ದೇವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಏನನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ,
ಜನರು ಪೂಜಿಸುವ ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು
ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಾನೇ ದೇವರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

5 ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲವೇ? 6 ಈಗ
ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಯಾವುದೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತಕ್ಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಲೆಂದೇ ಅವನನು್ನ ಈಗ
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 7 ರಹಸ್ಯವಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯು ಈಗಾಗಲೇ
ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ
ರಹಸ್ಯವಾದ ದುಷ್ಟಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಒಬಾ್ಬತನಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ತೆಗೆದುಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ 8 ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲು್ಲವನು; ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸುವನು.

9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಸೈತಾನನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಕೂಡಿದವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ಮೋಸದ ಪವಾಡಗಳನು್ನ,
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 10

ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು,
ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು. (ಅವರು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.) 11 ಆದರೆ ಆ
ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, ಸತ್ಯವನು್ನ ತೊರೆದು,
ಸತ್ಯವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯೊಂದನು್ನ ದೇವರು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತನೆ. 12 ಸತ್ಯವನು್ನ ನಂಬದೆ,
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು.

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ
13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆದಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನೀವು
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು, ನಾವು ಸಾರಿದ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 15

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೃಢವಾಗಿರಿ. ನಾವು ಮಾತಿನ
ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ.

16 ನೀವು ಹೇಳುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಮಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಲವನೂ್ನ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನೂ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಉಪದೇಶವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ
ಹಬ್ಬಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇತರ ಜನರು ಈ
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ಉಪದೇಶವನು್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. 2 ಕೆಟ್ಟವರಾದ ಮತು್ತ
ದುಷ್ಟರಾದ ಜನರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ. (ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟಲ್ಲ.)

3 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುವನು ಮತು್ತ ಕೆಡುಕನಿಂದ (ಸೈತಾನನಿಂದ) ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನು. 4 ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಿರೆಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದದೆ. 5 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕಡೆಗೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಾಳೆ್ಮಯ
ಕಡೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಭುವೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿ ಎಂದು
ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಡಿಯಲಿ
6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡದ

ವಿಶಾ್ವಸಿಯಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು
ನೀಡಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನಾವು
ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; 8 ಹಣ
ಕೊಡದೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. 9 “ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕತು್ತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ನಾವೇ ದುಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು

ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದವು. 10 ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದಾ್ದಗ,
“ಕೆಲಸ ಮಾಡದವನು ಊಟವನೂ್ನ ಮಾಡಕೂಡದು” ಎಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ವಿಧಿಸಿದೆವು.

11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡದೆ ಇತರರ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸವನು್ನ ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವರೇ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13

ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

14 ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ
ಯಾವನಾದರೂ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ. ಅವನ ಸಹವಾಸಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಗ
ಅವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬಹುದು. 15 ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿರಿ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು
16 ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ಪ್ರಭುವು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ

ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ.
ಪ್ರಭುವು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

17 ಪೌಲನಾದ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಬರಹದಿಂದ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು.
ಇದೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.

18 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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1

2

1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು
ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ
ದೇವರು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದೆನು.
2 ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ

ಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ನಿನಗೆ
ಲಭಿಸಲಿ.

ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
3 ನಾನು ಮಕೆದೋನಿಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ, ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ

ಇರು ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
4 ಕಲ್ಪನಾಕಥೆಗಳಿಗೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಗೂ
ಗಮನಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು
ವಾದವಿವಾದಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ತರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವರ
ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಈ ಆಜ್ಞೆಯ
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು
ಶುದ್ಧಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು; ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು; ಮತು್ತ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿತಪಿ್ಪ ನಿರಥರ್ಕವಾದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 7 ತಾವು
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆದರೆ ತಾವು
ಏನು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ
ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

8 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ರೂಪಿಸಿದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನು್ನ
ರೂಪಿಸಿದು್ದ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಜನರಿಗಷೆ್ಟೕ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ, ಅಧಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲದವರಿಗೆ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ, 10 ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ,
ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಗುಲಾಮರನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ,
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮೀರುವ ಜನರಿಗೆ, ದೇವರ
ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನನು್ನ ಬೇಕಾದರೂ
ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಈ ಉಪದೇಶವು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸುವಾತೆರ್ಯ
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ ದೇವರಿಂದಲೇ ಈ
ಮಹಿಮೆಯ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಬಂದಿತು.

ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
12 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 13 ಮೊದಲು, ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆ್ದನು. ಆತನಿಗೆ
ನೋವಾಗುವಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ನಾನೇನು
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರು
ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದನು. ನಂಬದಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು. 14 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಕೃಪೆಯು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನನಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆ
ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಗಳು ಆ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದವು.

15 ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ:
ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಆ ಪಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯನು. 16 ಆದರೆ
ನನಗೆ ಕರುಣೆ ದೊರೆಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಮಿತವಾದ
ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನನಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಪಾಪಿಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯನಾಗಿದ್ದ
ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರಿದನು. ನಿತ್ಯಜೀವಕಾ್ಕಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವ ಜನರಿಗೆ ನಾನು
ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 17

ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವ ಅರಸನಿಗೆ ಗೌರವವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ ಇರಲಿ.
ಆತನಿಗೆ ಲಯವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರುವನು.
ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾದ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

18 ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲಾದ
ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ದಿವ್ಯ ಹೋರಾಟವನು್ನ
ಮಾಡು. 19 ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಚಲವಾಗಿರಲಿ, ನಿನಗೆ
ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡು. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. 20 ಹುಮೆನಾಯನು
ಮತು್ತ ಅಲೆಗಾ್ಸಂಡರನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಕೂಡದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಅವರನು್ನ
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಸಭಾಕೂಟಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿನ್ನಹ

ಮಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ
ಸಮಾಧಾನಗಳು ನೆಲಸಿ ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ
ಅರಸರಿಗಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 3 ಇದು
ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವೂ
ಆಗಿದೆ.

4 ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು, ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದು
ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತಾ್ತನೆ. 5 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ.
ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ತನು ಒಬ್ಬನೇ.
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆತನು. 6 ಯೇಸುವು
ಜನರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಯೇಸುವು
ತಕ್ಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿನೀಡಿದನು. 7 ಆದ ಕಾರಣವೇ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. (ಇದು ಸತ್ಯ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.)
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನಂಬಬೇಕೆಂತಲೂ ನಾನು
ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳು
8 ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪುರುಷರು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು

ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವ ಅವರು
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡುವವರೂ
ಕೋಪಗೊಳು್ಳವವರೂ ಆಗಿರಬಾರದು.

9 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು
ಅವರು ಮಾನಸೆ್ಥಯರು ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವಂಥವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು;
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ಮತು್ತ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 10 ಆದರೆ ಅವರು
ಯೋಗ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ
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ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಮತು್ತ
ವಿಧೇಯರಾಗಲು ಪೂಣರ್ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಅವರು
ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ
ಚಲಾಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. 13 ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮಿರ್ತನಾದವನು
ಆದಾಮ. ಅನಂತರ ನಿಮಿರ್ತಳಾದದು್ದ ಹವ್ವಳು. 14 ಅಲ್ಲದೆ
ಸೈತಾನನಿಂದ ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಆದಾಮನಲ್ಲ. ಸಿ್ತ್ರೕಯು ವಂಚನೆಗೆ
ಬಲಿಯಾಗಿ ಪಾಪಿಯಾದಳು. 15 ಆದರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು.

ಸಭಾನಾಯಕರು

ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನು
ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 2 ಅವನು

ಜನರ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಷು್ಟ ಉತ್ತಮನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ
ಒಬ್ಬಳೇ ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನು ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ ಜ್ಞಾನಿಯೂ
ಆಗಿರಬೇಕು; ಜನರ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು; ಜನರನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು;
ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿರಬೇಕು; 3 ಮದ್ಯಪಾನದಲಿ್ಲ
ಆಸ್ತಕನಾಗಿರಬಾರದು ಮತು್ತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕನಾಗಿರಬಾರದು. ಅವನು
ಸಾತಿ್ವಕನೂ ಶಾಂತನೂ ಆಗಿರಬೇಕು; ಹಣದಾಸೆ
ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬಾರದು. 4 ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯ ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ಗೌರವವನು್ನ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ಇದರ ಅಥರ್. 5 (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆಳಲು
ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಪರಾಮರಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಲ್ಲ.)

6 ಅವನು ಹೊಸ ವಿಶಾ್ವಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಹೊಸ
ವಿಶಾ್ವಸಿಯನು್ನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು
ಗವಿರ್ಷ್ಠನಾಗುವನು. ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಒಳಗಾದಂತೆ ಇವನೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. 7 ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು
ಸಭೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಜನರ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಸಹ ಪಾತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ
ಅವನು ಇತರರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೈತಾನನ
ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರು
8 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವಕರಾದವರು ತಮ್ಮ

ನಡತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇತರರಿಂದ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು
ಮದ್ಯಪಾನದಲಿ್ಲ ಆಸ್ತಕರಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಕಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯುವವರಾಗಿರಬಾರದು; ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು;
9 ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯಿಂದ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಅವರನು್ನ ನೀನು ಮೊದಲು
ಪರೀಕ್ಷಿಸು. ಅವರು ಕಳಂಕರಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ
ಮಾಡಬಹುದು.

11 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಭಾಸೇವಕಿಯರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಜನರ
ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಇತರ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿರಬಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರಬೇಕು.

12 ಸಭಾಸೇವಕರು ಏಕ ಪತಿ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ನಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು.
13 ಯೋಗ್ಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮಗೆ
ಗೌರವಯುತವಾದ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಭರವಸೆ
ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ
14 ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಬರುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ

ನನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
15 ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೂ, ದೇವರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಮನೆಯು ಜೀವಂತ ದೇವರ ಸಭೆ. ಅದು ಸತ್ಯದ
ಅಡಿಪಾಯವೂ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ. 16 ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ
ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಜೀವಿತದ ರಹಸ್ಯವು ಮಹೋನ್ನತವಾದದು್ದ:
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮಾನವ ದೇಹದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು.

ಆತನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆತನನು್ನ ಕುರಿತ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆಲ್ಲ

(ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ) ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
ಆತನು ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಸತ್ಯ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸುಳಾ್ಳಡುವ

ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು; ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವರು. 2 ಆ ಬೋಧನೆಗಳು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವ ಮತು್ತ
ವಂಚಿಸುವ ಜನರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸರಿತಪು್ಪಗಳ
ಭೇದವನು್ನ ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾದ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಬೂದಿಯಾಗುವಂತೆ ಅವರ ವಿವೇಕವು ನಾಶಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಜನರು
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೂ ಕೆಲವು ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದೂ ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು
ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿ ಆ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. 4 ಆತನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಯಾವುದನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವೆಂದು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. 5 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತು್ತ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನಾಗಿರು
6 ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನಾಗಿರುವೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿರುವೆ
ಎಂಬುದನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 7 ದೇವರ ಸತ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಥೆಗಳನು್ನ ಜನರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಕಥೆಗಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ
ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಬೋಧಿಸಿಕೊ. 8 ನೀನು ದೇಹವನು್ನ
ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು.
ಆದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆ ಎಲಾ್ಲ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಇಹಪರಗಳೆರಡರಲೂ್ಲ
ನಿನಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. 9 ಈ ಸಂಗತಿಯು
ನಂಬತಕ್ಕದೂ್ದ ಸವಾರ್ಂಗಿಕಾರಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 10

ಆದಕಾರಣವೇ, ನಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟು್ಟ ದುಡಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಹೋರಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ತನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ
ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

11 ಇವುಗಳನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಮತು್ತ ಬೋಧಿಸು. 12 ನೀನು
ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಮುಖನಲ್ಲವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶಕೊಡದಿರು.
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿರು. ನಡೆನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರು.

13 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಓದಿಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು
ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. ನಾನು ಬರುವತನಕ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತರು. 14 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ವರವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು.
ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರವಾದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆ ವರವು ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 15 ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು. ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ನಿನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಡು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ವು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವರು. 16 ನಿನ್ನ
ಜೀವನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು.
ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ನೀನು,
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆ.

ವೃದ್ಧ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡು. ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ 2

ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ತಾಯಿಗಳಂತೆಯೂ ಯೌವನಸೆ್ಥಯರನು್ನ
ಸಹೋದರಿಯರಂತೆಯೂ ಪರಿಗಣಿಸು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಡನೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊ.

1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:11 824 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 5:2
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ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮಗಳು
3 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸು. 4 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ

ವಿಧವೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ,
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಜ್ಜಅಜಿ್ಜಯರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯಪಕಾರ
ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದು್ದ. 5 ಒಬ್ಬ
ವಿಧವೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಕರಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡುವಳು.
ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಹಗಲು ರಾತಿ್ರಯೆಲ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಳು. ಅವಳು ದೇವರ
ಸಹಾಯವನು್ನ ಬೇಡುವಳು. 6 ಆದರೆ ವಿಧವೆಯಾದವಳು ತನ್ನ
ಇಚೆ್ಛಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ
ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ಜನರು ನಿಂದೆನೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಆಗ
ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 8 ಯಾವನಾದರೂ
ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ನಂಬದವನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ
ಕೀಳಾದವನು.

9 ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಧವೆಯರು ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅರವತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿದ್ದವಳೆಂದೂ 10 ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವಳೆಂದೂ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಅವಳು
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಾಕಿಸಲಹಿದವಳೂ, ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ
ಸತ್ಕರಿಸಿದವಳೂ, ದೇವಜನರ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದವಳೂ,
ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವಳೂ ಮತು್ತ
ತನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವಳೂ
ಆಗಿರಬೇಕು.

11 ಆದರೆ ಪಾ್ರಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಆ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ದೈಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಆತನಿಗೆ
ವಿಮುಖರಾಗುತಾ್ತರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆಯಾಗಲು
ಆಸಕ್ತರಾಗುತಾ್ತರೆ. 12 ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮೀರಿದವರೆಂಬ
ತೀಪುರ್ ಅವರಿಗಾಗುತ್ತದೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ
ಅಲೆಯುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ಕಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುತಾ್ತರೆ; ಹರಟೆ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತ ಇತರರ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ತಲೆಹಾಕಿ ಕಾಲಹರಣ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ಹೇಳಬಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 14

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವರನು್ನ
ಟೀಕಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15

ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಸೈತಾನನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾ್ದರೆ.

16 ವಿಶಾ್ವಸಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಂಥ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಕೂಡದು. ಆಗ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಭೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

ಹಿರಿಯರ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚಿ್ಚನ
ಬೋಧನೆ

17 ಸಭೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಹಿರಿಯರು
ಗೌರವಕೂ್ಕ ಸಂಬಳಕೂ್ಕ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಪ್ರಸಂಗ
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಿರತರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಉನ್ನತವಾದ ಗೌರವವನು್ನ
ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ. 18 ಏಕೆಂದರೆ “ಕಣ ತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಬಾಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಬಾರದು” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ “ದುಡಿಯುವ ಆಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕೂಲಿ
ದೊರೆಯಬೇಕು” ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

19 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಯಾವನಾದರೂ ದೂರು
ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದ ಹೊರತು
ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ. 20 ಪಾಪ ಮಾಡುವ
ಜನರನು್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಗದರಿಸು. ಆಗ
ಇತರರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುವುದು.

21 ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರ, ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದೂತರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಡ. ಯಾರಿಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಬೇಡ.

22 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳನು್ನ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಇಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಸಭಾಹಿರಿಯನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲೋಚನೆಮಾಡು. ಇತರ ಜನರ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರನಾಗದೆ ಶುದ್ಧನಾಗಿರು.

23 ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ನೀನು ನೀರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯದೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸಹ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಜೀಣರ್ಶಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚವುದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

24 ಕೆಲವು ಜನರ ಪಾಪಗಳು ಎದು್ದಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಪಾಪಗಳೇ
ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಕೆಲವು ಜನರ ಪಾಪಗಳು
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಹಾಗೆಯೇ, ಕೆಲವರ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರ ಒಳೆ್ಳಯ
ಕಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವು ಮರೆಯಾಗಿರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಗುಲಾಮರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪದೇಶ

ಗುಲಾಮರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಗೌರವ
ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರ ಹೆಸರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ
ಉಪದೇಶವಾಗಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 2

ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾದ ಯಜಮಾನರಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಗುಲಾಮರು ಮತು್ತ ಯಜಮಾನರು ಸಹೋದರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ತಮ್ಮ
ಯಜಮಾನರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀನು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ದುಬೋರ್ಧನೆ ಮತು್ತ ನಿಜವಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ
3 ಕೆಲವು ಜನರು ಸುಳು್ಳಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆ

ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಒಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
4 ದುಬೋರ್ಧಕನು ಗವರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ
ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುತಕರ್ ವಾಗಾ್ವದ
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ,
ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ದುಸ್ಸಂಶಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ಕೆಡುಕರಲಿ್ಲ ವಾದವಿವಾದಗಳು ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ. ಆ ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತೊರೆದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರ ಸೇವೆಯು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಗಳಿಸುವ
ಮಾಗರ್ವೆಂಬುದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ.

6 ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನಲಿ್ಲರುವುದರಲಿ್ಲ
ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಶಿ್ರೕಮಂತನೇ ಸರಿ. 7 ನಾವು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಸಾಯುವಾಗ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 8

ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಬಟೆ್ಟಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತೆ್ತೕವೆ.
9 ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಬೇಕೆನು್ನವವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ಶೋಧನೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರು ಉಲಿರ್ನಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹಾನಿಕರವಾದ ಅನೇಕ
ಮೂಖರ್ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು. ಅವು ಜನರನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿ, ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 10 ಹಣದಾಸೆಯು ಎಲಾ್ಲ
ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ
ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ಹೆಚು್ಚ
ವೇದನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ನೀವು ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
11 ಆದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲಾ್ಲ

ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಉತ್ತಮಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು; ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ,
ತಾಳೆ್ಮ, ಸಾತಿ್ವಕತೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರು. 12 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢವಾಗಿರುವುದು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಓಟದ
ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲು ನಿನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡು. ಅದನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯ
ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನೀನು ಅನೇಕ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡೆಯಲಾ್ಲ. 13 ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ಸೃಷಿ್ಟಗೆ
ಜೀವದಾಯಕನಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಆ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ, ನಿಂದಾರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತರು. 15 ದೇವರು ತಕ್ಕ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಆತನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ
ಏಕಾಧಿಪತಿಯೂ ರಾಜಾಧಿರಾಜನೂ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 16 ಸಾವಿಲ್ಲದವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಉಜ್ವಲ
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ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಜನರು
ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನನು್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ;
ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಗೌರವವೂ ಅಧಿಪತ್ಯವೂ
ಸದಾಕಾಲವಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

17 ಇಹಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಗವರ್ಪಡದಂತೆಯೂ ಹಣವನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಲೆ್ಲೕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಡುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸು. ಹಣವು ಭರವಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಾದರೋ ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ನಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ. 18 ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲೆ್ಲೕ
ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಪರೋಪಕಾರದಲೂ್ಲ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲೂ್ಲ ಸಂತಸಪಡಲು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 19 ಆಗ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ನಿಧಿಯನು್ನ ಅವರು ಕೂಡಿಟು್ಟ
ಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಧಿಯೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ
ಭದ್ರವಾದ ಅಸಿ್ತವಾರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ
ಸದೊ್ಬೕಧನೆಯನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡು. ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ
ಮೂಖರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಜನರಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿರು.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಕರೆದರೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ.
21 ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡರೂ
ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು
ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದೆನು. ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜೀವ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

2 ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಮಗನಂತಿರುವೆ.
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ
ಲಭಿಸಲಿ.

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ
3 ನಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಿನ್ನನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದು್ದ ಆತನಿಗೇ.
ಯೋಗ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತ ಆತನ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4 ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದವು ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು. 5

ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲದೆ. ಆ ವಿಧವಾದ
ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜಯಾದ ಲೋವಿಯಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ
ಯೂನಿಕೆಯಲೂ್ಲ ಇತು್ತ. ಈಗ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ಇದೆಯೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 6 ದೇವರು ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ
ವರವನು್ನ ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮೇಲಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ನಿನಗೆ ಆ ವರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಂಕಿಯಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ
ವರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತಾ್ತ ಅದನು್ನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 7 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೇಡಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲದಿಂದ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಆತನು
ಕೊಟ್ಟನು.

8 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ನನೊ್ನಡನೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸು. ಅದಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.

9 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಜನರಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಹೀಗಾಯಿತು ಎಂದಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮತು್ತ
ಕೃಪೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ತನ್ನವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಅನಾದಿಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಕೃಪೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ದೊರೆಯಿತು. 10 ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ
ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಯೇಸು ಮರಣವನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ
ತೋರಿದನು.

11 ಆ ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಚಾರಕನನಾ್ನಗಿಯೂ
ಅಪೊಸ್ತಲನನಾ್ನಗಿಯೂ ಉಪದೇಶಕನನಾ್ನಗಿಯೂ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 12 ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಾನೀಗ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಾನು
ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬಿರುವಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು
ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವುದನು್ನ ಆ ದಿನವು ಬರುವತನಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು
ಆತನು ಸಮಥರ್ನೆಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಲೆ್ಲನು.

13 ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿರುವ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು. ನೀನು
ಏನನು್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆ ಬೋಧನೆಗಳೇ ನಿನಗೆ
ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳಾಗಿವೆ. 14 ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸು. ಆತನು ನಮೊ್ಮಳಗೆ ವಾಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

15 ಏಷಾ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದಿರುವರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪುಗೇಲನೂ,
ಹೆಮೊರ್ಗೇನನೂ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಿದಾ್ದರೆ. 16 ಪ್ರಭುವು
ಒನೇಸಿಫೊ್ರೕರನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಲಿ ಎಂದು
ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ಅನೇಕ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನು
ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 17 ಅವನು ರೋಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬಹಳ
ಹುಡುಕಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 18 ಆ ದಿನದಂದು
ಒನೇಸಿಫೋರನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು
ನಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ
ಎಷು್ಟ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಷಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಷಾ್ಠವಂತ ಸೈನಿಕನಾಗಿರುವ
ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನಂತಿರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಲ ಹೊಂದಿದವನಾಗು.

2 ನಾನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿರುವೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಇತರ ಅನೇಕ ಜನರೂ ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಕೆಲವರ
ವಶಕೆ್ಕ ಆ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕೊಡು. ಆಗ ಅವರು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 3 ನಮಗಿರುವ
ತೊಂದರೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನೂ ಪಾಲುಗಾರನಾಗು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ನಿಜವಾದ ಸೈನಿಕನಂತೆ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. 4 ಸೈನಿಕನು
ತನ್ನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸೈನಿಕನು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವನು. 5 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ,
ಓಟಗಾರನು ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 6 ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಕೆಲಸಮಾಡುವ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾಲು ದೊರೆಯಬೇಕು.
7 ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸು. ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪ್ರಭುವು ನಿನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ. ಆತನು ದಾವೀದನ
ವಂಶದವನು. ಯೇಸು ಸತ್ತನಂತರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದ
ಬಂದನು. ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯನೆ್ನೕ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ದುಷ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ದೇವರ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ
ಪಡೆಯಲೆಂದು ನಾನು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಈ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರಭಾವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

11 ಈ ಉಪದೇಶವು ಸತ್ಯವಾದದು್ದ:
ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ (ಯೇಸು) ಸತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆತನೊಡನೆ

ಜೀವಿಸುವೆವು.
12 ನಾವು ಸಂಕಟವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆತನೊಡನೆ

ಆಳುವೆವು.
ನಾವು ಆತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಆತನೂ ನಮ್ಮನು್ನ

ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆತನು ಇನೂ್ನ

ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವನು;
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧನಾಗಲಾರನು.

ಯೋಗ್ಯನಾದ ಕೆಲಸಗಾರನು
14 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರು. ಪದಗಳ ಬಗೆ್ಗ

ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು. ವಾಗಾ್ವದಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
ವಾಗಾ್ವದವನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರು ಅದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ. 15

ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಲು ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ
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ಪ್ರಯಾಸಪಡು ಮತು್ತ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ನಾಚಿಕೆಪಡದಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗು, ಅಂದರೆ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವವನಾಗು.

16 ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದ ನಿರಥರ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು. ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು
ಜನರನು್ನ ದೇವರಿಂದ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 17 ಅವರ ಕೆಟ್ಟ
ಉಪದೇಶಗಳು ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆ
ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಹುಮೆನಾಯನು ಮತು್ತ ಪಿಲೇತನು ಅಂತಹ
ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪುನರುತಾ್ಥನವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿ
ಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಜನರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

19 ಆದರೆ ದೇವರ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯು ಬದಲಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. “ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತನ್ನವರು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂತಲೂ
“ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರೆಲ್ಲರೂ ದುಮಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು” ಎಂತಲೂ ಆ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.

20 ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನಬೆಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ವಸು್ತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮರದಿಂದ, ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡಿದ
ವಸು್ತಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಬಳಸುತಾ್ತರೆ.
ಇತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೀನವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತಾ್ತರೆ. 21

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ತನ್ನನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಅವನು ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗುತಾ್ತನೆ; ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತನಾಗುತಾ್ತನೆ; ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು
ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.

22 ಯುವಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀನು
ದೂರವಾಗಿರು. ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದು್ದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಲು
ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು. ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ಮತು್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡು. 23 ಮೂಢತನದ ಮತು್ತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದ
ವಾದವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು. ಆ ವಾಗಾ್ವದಗಳು ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 24 ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವಕನು ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ದಯೆತೋರಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪದೇಶಕನಾಗಿರಬೇಕು;
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. 25 ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದಿರುವ
ಜನರಿಗೆ ಸಾತಿ್ವಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು
ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ದೇವರು ಅವರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಬಲ್ಲನು. 26 ಸೈತಾನನು ಆ ಜನರನು್ನ
ತನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಂದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು,
ಸೈತಾನನು ತಮ್ಮನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸೈತಾನನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಹುದು.

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ! ಕಡೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು
ಬರುತ್ತವೆ. 2 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಸಾ್ವಥಿರ್ಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೆ,
ಹಣದಾಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ;

ಬಡಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಗವಿರ್ಷ್ಠರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ;
ಚಾಡಿಕೋರರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ;
ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; 3 ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ;
ಕ್ಷಮಿಸದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ದೂಷಿಸುವವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಮಗೇ ಹತೋಟಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಕೋಪಿಷ್ಠರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಸಂಕುಚಿತ
ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 4 ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು
ಮಿತ್ರದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ದುಡುಕಿ ಮೂಖರ್ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಜಂಬದಿಂದ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ;
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ವಿಲಾಸಪಿ್ರಯರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ; 5 ಆ ಜನರು
ತಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವರು.
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರ ಜೀವಿತವೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು.

6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಅನೇಕ ಪಾಪದೋಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಕಲಿಯಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಯನ್ನ ಮತು್ತ ಯಂಬ್ರರನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ. ಅವರು ಮೋಶೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಈ

ಜನರೂ ಅವರಂತೆಯೇ. ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆ
ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ
ಸೋತುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. 9 ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಯಶಸಾ್ಸಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂಖರ್ರೆಂಬುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯನ್ನ, ಯಂಬ್ರರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

ಅಂತಿಮ ಸಲಹೆಗಳು
10 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ

ಬೋಧನೆ, ನಡತೆ, ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ತಾಳೆ್ಮ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಸೈರಣೆ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿವೆ. 11 ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ ಸಂಕಟಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಾನು ಆ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ
ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು. 13 ದುಷ್ಟರು ಮತು್ತ
ದುಬೋರ್ಧಕರು ಇತರರನು್ನ ವಂಚಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮನೂ್ನ
ವಂಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ಕೀಳುಮಟ್ಟಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

14 ಆದರೆ ನೀನು ಕಲಿತಿರುವ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸು.
ಅವು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿದ
ಜನರು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 15

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಜ್ಞಾನವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಸುತ್ತದೆ. 16 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಖಂಡನೆಗೂ ತಿದು್ದಪಾಟಿಗೂ
ನೀತಿಬೋಧೆಗೂ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಸೇವಕರು ಸಿದ್ಧರೂ ಸಕಲ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರೂ ಆಗಬಲ್ಲರು.

ಜೀವಂತರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಾತನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. ಆತನು ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಕಾಲವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಜನರು ಮಾಡಬೇಕಾದುದನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಡು. ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸು, ಇವುಗಳನು್ನ ಬಹಳ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡು.

3 ಜನರು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳದಿರುವ ಕಾಲವು ಬರಲಿದೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವಂಥ ಬೋಧಕರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ
ಹಿತವೆನಿಸುವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನೀಡುವ ಬೋಧಕರನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಜನರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳದೆ ಸುಳು್ಳಕಥೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸುತಾ್ತರೆ. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು. ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊ.
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಚಾರಮಾಡು. ದೇವರ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರು.

6 ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಹೋರಾಟವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪಂದ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8

ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಜಯಮಾಲೆಯು ಈಗ ನನಗೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವೇ
ನನಗೆ ಅದನು್ನ ಆ ದಿನದಂದು ಕೊಡುವನು. ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ
ಆತನು ಆ ಜಯಮಾಲೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

ವೈಯಕಿ್ತಕ ಮಾತುಗಳು
9 ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. 10 ದೇಮನು

ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆದಕಾರಣವೇ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕೆ್ರಸ್ಕನು ಗಲಾತ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ತೀತನು ದಲಾ್ಮತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 11 ಲೂಕನೊಬ್ಬನು
ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಬರುವಾಗ ಮಾಕರ್ನನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವನು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. 12 ತುಖಿಕನನು್ನ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

13 ನಾನು ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಕಪರ್ನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ,
ಕುರಿಚಮರ್ದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.
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14 ಕಂಚುಗಾರನಾದ ಅಲೆಗಾ್ಸಂಡರನು ನನಗೆ ಅನೇಕ
ಕೆಡಕುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು. 15 ಅವನು ನಿನಗೂ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಲಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶದ
ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಹೋರಾಡಿದನು.

16 ಮೊದಲ ಸಲ ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮಥಿರ್ಸಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ
ಯಾರೂ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದರೆ
ಪ್ರಭುವು ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದನು. ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಭುವು
ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಇಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ.
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ (ಶತು್ರ) ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 18

ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಪ್ರಭುವು

ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಪ್ರಭುವು ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನ
ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ.

ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು
19 ಪಿ್ರಸ್ಕಳಿಗೆ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೆ ಮತು್ತ ಒನೇಸಿಫೋರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ

ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳು. 20 ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದನು.
ತೊ್ರಫಿಮನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 21 ಚಳಿಗಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ನಿನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.

ಯುಬೂಲ, ಪೊದೇಯ, ಲೀನ, ಕ ್ೌಲದ್ಯ, ಇವರುಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.

22 ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತೀತನಿಗೆ

ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ. ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಸತ್ಯವು ತೋಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ. 2

ನಿತ್ಯಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಆ ನಂಬಿಕೆ
ಮತು್ತ ಜ್ಞಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ದೇವರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 3 ತಕ್ಕಕಾಲ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ನನಗೊಪಿ್ಪಸಿರುವ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಸಾರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

4 ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಗನಂತಿರುವೆ.

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.

ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ ತೀತನ ಕಾಯರ್
5 ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಸಭಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಆರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆ್ರೕತದಲಿ್ಲ
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆನು. 6 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾಗುವವನು
ಅಪರಾಧಿಯೆಂಬ ನಿಂದನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ
ಒಬ್ಬಳೇ ಪತಿ್ನಯಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವರು ದುಷ್ಟರೆಂದಾಗಲಿ ಅವಿಧೇಯರೆಂದಾಗಲಿ
ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. 7 ಸಭಾಹಿರಿಯನು ದೇವರ ಸೇವೆಯ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತ ಕೊಂಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅಪರಾಧಿಯೆಂಬ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಾರದು;
ಗವಿರ್ಷ್ಠನಾಗಿರಬಾರದು; ಸಾ್ವಥಿರ್ಯಾಗಿರಬಾರದು ಮತು್ತ
ಮುಂಗೋಪಿಯಾಗಿರಬಾರದು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಅತಿಯಾಗಿ
ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿರಬಾರದು; ಜಗಳಗಂಟನಾಗಿರಬಾರದು;
ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವವನಾಗಿರಬಾರದು. 8 ಸಭಾಹಿರಿಯನು ಜನರನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿ ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು; ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕು;
ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು; ಪವಿತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 9 ನಾವು ಬೋಧಿಸುವ
ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಸತ್ಯವಾದ ಮತು್ತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅವನು ಜನರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಸತ್ಯಬೋಧನೆಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್
ಉಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು.

10 ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಜನರು ಅನೇಕರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ನಿರಥರ್ಕವಾದುದನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತಪು್ಪದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತಾ್ತರೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಜನರ
ಬಗೆ್ಗಯೇ ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು. 11 ಆ ಜನರ ಬೋಧನೆ
ತಪೆ್ಪಂದು ನಿರೂಪಿಸಲು ಮತು್ತ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಭಾಹಿರಿಯನು
ಸಮಥರ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಗೊಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿ,
ಹಣವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 12 ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಕೆ್ರೕತದ
ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ದುಷ್ಟ
ಮೃಗಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಕೆಲಸವನೆ್ನೕ ಮಾಡದೆ
ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 13 ಪ್ರವಾದಿಯು
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ನೀನು ಅವರ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿದು್ದ, 14 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದ ಜನರ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಜನರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನೆ್ನೕ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ
ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೂ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳು
ಮತು್ತ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಗಳು ಮಲಿನವಾಗಿವೆ. 16 ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ ತಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು
ಭಯಂಕರವಾದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯರು. ಯಾವ
ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ.

ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜನರು
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸು. 2

ವೃದ್ಧರಾದವರು, ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರೂ ಗಂಭೀರ
ಸ್ವಭಾವದವರೂ ವಿವೇಕವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ತಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ
ಬಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು.

3 ಅಂತೆಯೇ ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಭ್ಯರಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು
ಚಾಡಿ ಹೇಳಬಾರದು; ಮದಾ್ಯಸಕ್ತರಾಗಿರಬಾರದು. ಅವರು
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. 4 ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 5

ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಕೆಲಸವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ದಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ” ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರಲು ತಿಳಿಸು. 7

ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ
ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯಥಾಥರ್ತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಗಂಭೀರತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 8

ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡು. ಆಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಟೀಕಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಪಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವರು.

9 ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು: ಅವರು ತಮ್ಮ
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಬಾರದು; 10 ಅವರು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕದಿಯಬಾರದು; ಮತು್ತ ತಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಗುಲಾಮರು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ,
ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ
ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದೆ್ದಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

11 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 12 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಜೀವಿಸದಂತೆಯೂ ಲೋಕದ ಜನರು ಮಾಡಲಪೇಕ್ಷಿಸುವ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದಂತೆಯೂ ಅದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು
ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀತಿವಂತರಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿಯೂ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಈಗ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಅದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 13 ನಮ್ಮ
ಮಹಾದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಾಳಬೇಕು.
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ. 14 ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ನಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡ ಬಯಸುವ ತನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
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15 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್
ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಜನರನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದುದನು್ನ ತಿಳಿಸು. ನೀನು
ಮುಖ್ಯನಾದವನಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊ.

ಜೀವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾಗರ್

ನೀನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ; ಸಕಲ
ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. 2 ಯಾರನೂ್ನ

ದೂಷಿಸದೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳವಾಡದೆ ಮೃದುವಾಗಿ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 ಮೊದಲು ನಾವು ಸಹ ಅವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದೆ್ದವು. ನಾವು
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೋಸಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ
ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದೆ್ದವು; ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವವರೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. 4 ಆಗ
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಕೃಪೆಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದವು. 5

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲ್ಲ.
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಾ್ನನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಹೊಸಬರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 6 ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು. 7 ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ನಾವು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆತನು ನಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ
ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. 8 ಈ ಬೋಧನೆಯು ಸತ್ಯವಾದದು್ದ.

ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವರು. ಇವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತಕರವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ
ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿವೆ.

9 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದೆ ಕುತಕರ್ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ, ನಿರಥರ್ಕವಾದ
ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಚರಿತೆ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿಂದ,
ಮೋಶೆಯು ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತು್ತ ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡುವ
ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. 10

ಯಾವನಾದರೂ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು.
ಅವನಿನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡು.
ಆದರೂ ಅವನು ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಅವನ ಸಹವಾಸವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡು. 11 ಅಂಥವನು ಕೆಟ್ಟವನೂ ಪಾಪಪೂರಿತನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಸ್ವಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ.

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
12 ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅತೆರ್ಮನನು್ನ ಮತು್ತ ತುಖಿಕನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ನಿಕೊಪೊಲಿಯಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆದಷು್ಟ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ನಾನು ಈ ಚಳಿಗಾಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ವಕೀಲನಾದ ಜೇನನೂ
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರ
ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಸಹಾಯಮಾಡು. ಅವರಿಗೆ
ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊ. 14 ನಮ್ಮ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗದಂತೆ ಪರೋಪಕಾರವನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.

15 ಇಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸು.

ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪೌಲನೂ
ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೂ ನಮಗೆ ಪಿ್ರಯನಾದ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಕೆಲಸದವನಾದ ಫಿಲೆಮೋನನಿಗೆ, 2

ಸಹೋದರಿಯಾದ ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಸೈನಿಕನಾದ
ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ ಮತು್ತ ಫಿಲೆಮೋನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

ಫಿಲೆಮೋನನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
4 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುತೆ್ತೕನೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ ನಿರತನಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತಾಗಲೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ನನ್ನ
ಸಹೋದರನೇ, ದೇವಜನರಿಗೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿರುವೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂತಸವನೂ್ನ
ನೆಮ್ಮದಿಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟಿ್ಟದೆ.

ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ
8 ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ವೊಂದಿದೆ. ಅದನು್ನ

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 9

ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಪೌಲನಾದ ನಾನು ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಒನೇಸಿಮನಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನಾದನು. 11 ಹಿಂದೆ
ಅವನು ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು
ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

12 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ನಾನೀಗ
ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಇಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ. 14 ಆದರೆ ಈ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಪಡೆಯದೆ ನಿಧಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಕಾಯರ್ವು ಮನಃ
ಪೂವರ್ಕವಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬಲತಾ್ಕರದಿಂದಾಗಕೂಡದು.

15 ಒನೇಸಿಮನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದ್ದನು. ಬಹುಶಃ
ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನವನಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಾಗಾಯಿತೇನೊ! 16

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ಗುಲಾಮನಾಗಿರದೆ
ಗುಲಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು
ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನೆಂದು ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹಭಾಗಿಯೆಂದು ನೀನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ಒನೇಸಿಮನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಅವನನೂ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊ. 18

ಅವನು ನಿನಗೇನಾದರೂ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸು; ನಿನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ
ಹಾಕು. 19 ಪೌಲನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಇದನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಒನೇಸಿಮನು ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತಿ್ಮಕ
ಜೀವಿತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನಗೆ ನನಗೆಷು್ಟ ಋಣಿಯಾಗಿರುವೆ
ಎಂದು ನಾನೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ,
ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ಸಹಾಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸು. 21 ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೀನು ಮಾಡುವೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ನೀನು ಮಾಡುವೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

22 ನಾನು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವನೆಂಬ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು
23 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ

ಎಪಫ್ರನು ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. 24 ಮಾಕರ್, ಆರಿಸಾ್ತಕರ್, ದೇಮ,
ಲೂಕ ಇವರುಗಳು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಜೊತೆಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

25 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದನು

ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ
ಮಾತನಾಡಿದನು. 2 ಈಗ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು

ಮತೆ್ತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನೆ್ನಲ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ಆತನನೆ್ನೕ ಬಾಧ್ಯಸ್ತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 3 ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯು
ಆತನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದಿತು. ಆತನು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ
ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ
ಪರಿಪಾಲಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಜನರನು್ನ ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿ, ಸ್ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. 4 ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆತನು
ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಅಷೊ್ಟಂದು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದನು.

5 ದೇವರು ಯಾವ ದೂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಂದೂ
ಹೇಳಿಲ್ಲ:
“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ;
ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದೆನು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 2:7
ದೇವರು ದೂತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ:
“ನಾನು ಅವನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು,
ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವನು.”

2 ಸಮುವೇಲ 7:14
6 ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡುವಾಗ, ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ.”

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 32:43
7 ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದು್ದ ಹೀಗಿದೆ:
“ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಗಾಳಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಗಳಂತೆ ಮಾಡಿದನು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 104:4
8 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲೂ್ಲ

ಇರುವುದು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ತೀಪುರ್ಗಳೊಡನೆ

ಆಳುವೆ.
9 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು, ಹೌದು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗಿಂತ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ ಪರಮಾನಂದದ

ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 45:6-7

10 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ಪ್ರಭುವೇ, ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ.
ಗಗನಮಂಡಲವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

11 ಇವೆಲ್ಲವು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವೆ.
ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ವಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಹಳೆಯವಾಗುವವು.

12 ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆ ಮಡಿಚಿಡುವೆ.
ಅವು ವಸ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 102:25-27
13 ದೇವರು ಯಾವ ದೂತನಿಗೂ ಇದನೆ್ನಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ:
“ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವತನಕ,
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 110:1
14 ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದು

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಹಳ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 2

ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯವು ನಿಜವಾದದೆ್ದಂದು
ತೋರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ
ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಶೇಷ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದಂಡನೆಯಂತೂ ಖಂಡಿತ.
ಇದು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆತನಿಂದ
ಕೇಳಿದವರೇ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದರು. 4

ಇದಲ್ಲದೆ, ದೇವರು ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ,
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ
ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.

ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರಂತೆಯೇ ಆದನು
5 ಮುಂದೆ ಬರುವ ನೂತನ ಲೋಕವನು್ನ ಆಳಲು ದೇವರು

ದೇವದೂತರನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಆ ಲೋಕದ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ. 6 ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ:
“ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾನವರನು್ನ ಏಕೆ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು?
ಅವನು ಅಷೊ್ಟಂದು ಮುಖ್ಯನಾದವನೇ?

7 ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ
ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ವೈಭವವನೂ್ನ ಗೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟವಾಗಿ
ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

8 ನೀನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿರುವೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 8:4-6

ದೇವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆತನು ಆಳದೆ
ಇರುವಂಥದು್ದ ಒಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನಮಗಿನೂ್ನ ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 9 ಕೇವಲ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಯೇಸುವು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ವೈಭವ,
ಗೌರವಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿರುವ ಆತನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಕಟ
ಅನುಭವಿಸಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

10 ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. ಸಮಸ್ತವು ಆತನ
ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೇ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಯಿತು. ದೇವರು ತನ್ನವರೇ ಆದ
ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡೆಸಲು ಪರಿಪೂಣರ್ನಾದ ಒಬಾ್ಬತನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. ಆತನೇ ಯೇಸು. ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಬಾಧೆಗಳ
ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಪೂಣರ್ನಾದ ರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

11 ಜನರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೂ ಮತು್ತ
ಆತನಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವ ಜನರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದೂ
ಸಹೋದರಿಯರೆಂದೂ ಕರೆಯಲು ಆತನು (ಯೇಸು)
ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಯೇಸು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ

ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 22:22
13 ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ನಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.”

ಯೆಶಾಯ 8:17
ಆತನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
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“ನಾನಿಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳು
ನನೊ್ನಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ.”

ಯೆಶಾಯ 8:18
14 ಆ ಮಕ್ಕಳು ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು

ತಾನೇ ಅವರಂತಾದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಮೂಲಕ
ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ, 15

ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು, ಅವರಂತೆಯೇ ಆಗಿ, ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. ಅವರು ಮರಣಭಯದಿಂದ, ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ
ಗುಲಾಮರಂತೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಆತನು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೇ ಹೊರತು
ದೇವದೂತರಿಗಲ್ಲ. 17 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನು ಎಲಾ್ಲ
ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಸಮಾನನಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಜನರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದನು.
ಹೀಗೆ ಆತನು ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ತರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 18 ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾದುದರಿಂದ, ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ಈಗ ಆತನು ಸಮಥರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯೇಸು ಮೋಶೆಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು

ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ
ನೀವು ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ದೇವರು

ಆತನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು. 2 ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ, ಆತನನು್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಆತನು ಮೋಶೆಯಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದುದನೆ್ನಲ್ಲ
ಆತನು ಮಾಡಿದನು. 3 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾಗ,
ಜನರು ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಅವನಿಗೇ ಹೆಚು್ಚ ಮಾನ್ಯತೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವಂತೆಯೇ ಯೇಸು ಮೋಶೆಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಾನ್ಯತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯು ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು. 5

ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಸೇವಕನಂತೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನಾದರೋ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರ
ಮನೆಯನು್ನ ಆಳುವುದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಾದ
ನಾವು ನಮಗಿರುವ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿಯೂ
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಇರುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಮನೆಯವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ,

“ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
8 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಅಂದು ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

9 ನಾನು ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನೋಡಿದರೂ

ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ತಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದನು.
‘ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪಾ್ಪಗಿವೆ.
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು

ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
11 ‘ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ’
ಎಂದು ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 95:7-11
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ

ಕೆಟ್ಟಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಾಗದಂತೆ, ನಂಬದವರಾಗದಂತೆ,
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನು್ನ ತೊರೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
13 ಆದರೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂತೈಸಿರಿ. “ಈ ದಿನ”ವು
ಇನೂ್ನ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ಪಾಪದಿಂದಾಗಲಿ ಪಾಪವು
ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಕಠಿಣರಾಗದಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. 14

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬಲವಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. 15 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತೆ

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.”

ಕೀತರ್ನೆ 95:7-8
16 ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧರಾದವರು

ಯಾರು? ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲವೇ? 17 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು
ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು? ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದವರ
ಮೇಲಲ್ಲವೇ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು.
18 ತನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆತನು ಯಾರೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು?
ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲವೇ? 19 ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣವೇ ಅವರು
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರು ಆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಇದೆ. ನಾವು ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬುದೇ ಆ ವಾಗಾ್ದನ. ಆದ್ದರಿಂದ

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಆ ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ
ವಿಫಲರಾಗದಂತೆ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರೋಣ. 2

ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ದ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಮಗೂ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 3 ನಂಬುವವರಾದ ನಾವು ದೇವರ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಲು ಸಮಥರ್ರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ:
“ಆ ಜನರು ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 95:11
ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಮುಗಿದುಹೋಗಿದ್ದರೂ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು ವಾರದ ಏಳನೆಯ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾ್ದನೆ: “ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಮುಗಿಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದನು.” 5 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಆತನು, “ಆ ಜನರು ನನ್ನ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ವೆಂದೂ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರುತಾ್ತರೆಂಬುದು ಇನೂ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ವನು್ನ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. 7

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವನು್ನ ಯೋಜಿಸಿದನು.
ಅದನು್ನ “ಈ ಹೊತು್ತ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆತನು ಆ ದಿನವನು್ನ
ಕುರಿತು ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ದಾವೀದನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಭಾಗವನು್ನ ನಾವು ಮೊದಲೊಮೆ್ಮ ನೋಡಿದೆವು:
“ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 95:7-8
8 ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರನು್ನ ಕರೆದೊಯಿ್ದದ್ದರೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ದಿನದ ಕುರಿತು
ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 9 ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯು ಇನೂ್ನ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು
ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. 10 ಆತನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನು ಆತನು ಮಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು. 11 ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ನಮಿ್ಮಂದಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಆ
ಜನರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಿಫಲರಾಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ.

12 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದು್ದ, ಕಾಯರ್ ಸಾಧಕವಾದದು್ದ.
ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹರಿತವಾಗಿದು್ದ
ನಾಟಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಪಾ್ರಣಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ
ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಯಾವುದೂ ಮುಚು್ಚಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೇ.

ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು ಯೇಸುವಿನ ಸಹಾಯ
14 ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನೊಬ್ಬನು

ನಮಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲೆ್ಲೕ ದೃಢವಾಗಿ ಸಾಗೋಣ. 15 ನಮ್ಮ
ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ದೌಬರ್ಲ್ಯವನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದಾ್ದಗ, ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಶೋಧನೆಗೆ
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ಗುರಿಯಾದರೂ ಪಾಪಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಕೃಪಾಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಸಂಕೋಚಪಡದೆ ಬರೋಣ.
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ಕರುಣೆಯನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನೂ
ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲು

ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತನೆ. ಆ ಯಾಜಕನು ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 2 ಅವನು
ಜನರೆಲ್ಲರಂತೆ ದುಬರ್ಲನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ
ಮತು್ತ ದಾರಿತಪಿ್ಪದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 3 ತಾನೂ
ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಮನುಷ್ಯರ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ.

4 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಒಂದು ಗೌರವ.
ಆದರೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ಈ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಆರೋನನನು್ನ ಕರೆದಂತೆ, ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕರೆಯಬೇಕು. 5 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಆತನು ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು.
ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದೆನು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 2:7
6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
“ನೀನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸದಾಕಾಲವೂ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿರುವೆ.”

ಕೀತರ್ನೆ 110:4
7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದಾ್ದಗ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,

ಸಹಾಯವನು್ನ ಬೇಡಿದನು. ಆತನನು್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕಿ್ತ
ದೇವರೊಬ್ಬನಿಗೇ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ರೋದಿಸುತಾ್ತ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತಾ್ತ ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ದೇವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ದೀನಭಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆತನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. 8 ಆತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೂ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿ, ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದಲೇ
ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. 9 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನೇ ಕಾರಣ. 10

ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು.

ಶೋಧನೆಗೆ ಸೋತುಹೋಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅನೇಕ

ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸದಿರುವುದರಿಂದ ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. 12

ನಿಮಗೆ ಕಾಲವು ಬೇಕಾದಷಿ್ಟದು್ದದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು
ಉಪದೇಶಕರಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. (ಆದರೆ ನೀವಿನೂ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ.) ಹೀಗಿರಲು
ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮೊದಲ ಪಾಠದಿಂದ ಮತೆ್ತ
ಉಪದೇಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹಾಲಿನಂತಿರುವ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಗಟಿ್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವವರಾಗಿಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಹಾಲು
ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಂತಿರುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಆಹಾರವು ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೇ ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ. ಇವರು
ಅನುಭವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳಿಗಿರುವ ಭೇದವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತ ಆರಂಭದ ಪಾಠಗಳನು್ನ ನಾವು
ಮುಗಿಸಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪಾಠಗಳಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಹೋಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಜೀವನವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. 2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ, ಹಸಾ್ತಪರ್ಣ, ಸತ್ತವರ ಪುನರುತಾ್ಥನ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯವಾದ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ
ಈಗ ನಾವು ಪೂಣರ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 3

ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಸಾಗುತಾ್ತ ಹೋಗುವೆವು.
4 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಜನರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ, ನೀವು

ಅವರ ಜೀವನವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಾನು
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಅವರು ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ ಪಡೆದವರೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳಿದವರೂ ದೇವರ ಹೊಸಲೋಕದ ಮಹಾಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ
ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಆದರೂ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರ
ಜೀವಿತವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿ ಮೊಳೆಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವರೂ ಜನರೆಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ಆ ಜನರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪದೇಪದೇ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ
ಹೀರಿಕೊಳು್ಳವ ಭೂಮಿಯಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಡಲೆಂದು ರೈತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟು್ಟ ಬೆಳೆಸುತಾ್ತನೆ.
ಅದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ
ದೇವರಿಂದ ಆಶೀವಾರ್ದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 8 ಆದರೆ ಅದು
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಯನೂ್ನ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ
ದೇವರ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟ ನಾಶಮಾಡಲಾಗುವುದು.

9 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಾವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತೕರೆಂದು ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ
ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ದೇವರು ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ
ಉಪಕಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರ
ಮೂಲಕ ಮತು್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀವು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಇದೇ
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನೀವು
ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ದೇವರ
ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಜನರಂತೆ ನೀವಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ತಾಳೆ್ಮಯಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ಫಲವನು್ನ ಪಡೆದರು.

13 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು.
ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 14 ಆತನು
ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅನೇಕಾನೇಕ ಸಂತತಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇದರ ನೆರವೇರುವಿಕೆಗಾಗಿ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕಾದಿದ್ದನು. ತರುವಾಯ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನದ
ಫಲ ದೊರೆಯಿತು.

16 ಜನರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವರಾದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಜವೆಂಬುದನು್ನ ಆ ವಾಗಾ್ದನವು ಶು್ರತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ವಾಗಾ್ವದಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 17

ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ
ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಿ್ಥರವಾದದು್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದನು. 18 ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆಣೆ
ಅಚಲವಾದ ಎರಡು ಆಧಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಮಗೆಂದಿಗೂ ಮೋಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲು ಬಲವಾದ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ ಉಂಟಾಯಿತು.
19 ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಲವಾದ ಸಿ್ಥರವಾದ
ಲಂಗರಿನಂತಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಗರ್ದಾಲಯದ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಯೇಸು
ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿದನು. ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯಾಜಕ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ

ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ
ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವನು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜನಾದ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಎರಡು
ಅಥರ್ಗಳಿವೆ. ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನೆಂದರೆ, “ನೀತಿರಾಜ” ಎಂಬಥರ್.
“ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜ”ನೆಂದರೆ “ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ” ಎಂದಥರ್. 3

ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಲಿ ಅವನು
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ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದನೆಂಬುದಾಗಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ
ಹುಟಿ್ಟದನೆಂಬುದಾಗಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಸತ್ತನೆಂಬುದಾಗಲಿ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಮಗನಂತೆ ಸದಾಕಾಲವೂ
ಯಾಜಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

4 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ತಾನು ಜಯಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಲೇವಿಯಕುಲದ ಜನರಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರಾಗುವವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದಲೇ
(ಯೆಹೂದ್ಯರು) ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 6 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು
ಲೇವಿಯರ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಹತ್ತನೆ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಪಡೆದನು. ದೇವರ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಅವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 7 ಮುಖ್ಯನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಲ್ಪನಾದವನಿಗೆ
ಆಶೀವಾರ್ದ ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ
ವಿಷಯ.

8 ಯಾಜಕರು ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ ನಂತರ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಜೀವಂತನಾಗಿಯೇ ಇರುತಾ್ತನೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದೆ. 9 ಲೇವಿಯರು ಜನರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಿಗೆ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನೆಂದರೆ, ಲೇವಿಯೂ
ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 10 ಲೇವಿಯು ಇನೂ್ನ
ಹುಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡಾಗ, ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ದೇಹದಲಿ್ಲದ್ದನು.

11 ಲೇವಿಕುಲದ ಯಾಜಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ
ಯಾಜಕತ್ವದಿಂದ ಜನರನು್ನ ಆತಿ್ಮಕತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ
ಯಾಜಕನು ಬರುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿತು್ತ. ಅಂದರೆ
ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಯಾಜಕನೇ ಹೊರತು ಆರೋನನಂತವನಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ಅದರ ಅಥರ್. 12 ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಬಂದರೆ, ಆಗ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬದಲಾಗಲೇಬೇಕು. 13 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತು
ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆವು. ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವನು. ಆ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂದೂ
ಯಾಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು (ಕಿ್ರಸ್ತನು)
ಯೆಹೂದಕುಲದಿಂದ ಬಂದವನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕುರಿತು ಮೋಶೆಯು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಯಾಜಕನು
15 ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯಾಜಕನು (ಯೇಸು)

ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. 16 ಆತನು
ಯಾಜಕನಾದದು್ದ ವಂಶಾನುಗತವಾಗಿ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಮತು್ತ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ. ಆತನು ನಾಶವಾಗದ ತನ್ನ ಜೀವಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಯಾಜಕನಾದನು. 17 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆ: “ನೀನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಸದಾಕಾಲವೂ
ಯಾಜಕನಾಗಿರುವೆ.”

18 ಹಳೆಯ ನಿಯಮವು ದುಬರ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೂ
ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರದಾ್ದಯಿತು. 19 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಯಾವುದನೂ್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ
ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು.

20 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ,
ಒಂದು ವಾಗಾ್ದನವನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು
ಯಾಜಕರಾದಾಗ ಆತನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ
ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ಯಾಜಕನಾದನು. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“‘ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವೆ’
ಎಂದು ಪ್ರಭುವೆಂಬ ನಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆನು.

ಇದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುವುದಿಲ್ಲ.”
ಕೀತರ್ನೆ 110:4

22 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೇಸುವೇ ಆಧಾರ ಎಂಬುದೇ ಇದರಥರ್.

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಯಾಜಕರಿದ್ದರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಸದಾಕಾಲವೂ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಯಾಜಕ

ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ
ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನು್ನ ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ
ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಜನರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

26 ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು. ಆತನು
ಪಾಪರಹಿತನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ನಿಷ್ಕಳಂಕನೂ ಪಾಪಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾಗದವನೂ ಆಕಾಶಮಂಡಲಕಿ್ಕಂತ ಉನ್ನತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 27

ಆತನು ಬೇರೆ ಯಾಜಕರಂತಲ್ಲ. ಅವರಾದರೋ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಬೇರೆಯವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನು
ತನ್ನನೆ್ನೕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ
ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರನು್ನ ಆರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜನರು
ಮಾನವ ದೌಬರ್ಲ್ಯಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂತರ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆ ಮಗನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು

ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ
ಯಾಜಕನಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರ

ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ ಈಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು
ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ನಿಮಿರ್ತವಾಗದೆ,
ದೇವರಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಜವಾದ ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

3 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ
ಯಾಜಕನೂ ದೇವರಿಗೆ ಏನನಾ್ನದರೂ ಅಪಿರ್ಸಲೇಬೇಕು. 4 ಆತನು
ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ
ಯಾಜಕನಾಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕರು
ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. 5 ಈ ಯಾಜಕರು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೂ
ಛಾಯೆಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಮೋಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಲು ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಯರ್ವು ಆ
ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಯರ್ಕಿ್ಕಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾ್ದಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ತಂದ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹಳೆಯದಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ
ವಾಗಾ್ದನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗಿದೆ.

7 ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ
ಯಾವುದೋ ದೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಯೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ನಾನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕಾಲ ಬರುತಿ್ತದೆ

ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
9 ಅದು, ಅವರ ಪಿತೃಗಳೊಡನೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾದೆನು ಎಂದು ಪ್ರಭು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

10 ನಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಇಂತಿದೆ:

ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು;

ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು;
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು.

11 ಒಬ್ಬನು ಸಹೋದರನಿಗಾಗಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಲಿ
ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ
ಅಲ್ಪರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.

ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 7:4 836 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 8:11
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12 ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು;

ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.”
ಯೆರೆಮೀಯ 31:31-34

13 ದೇವರು ಇದನು್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಹಳೆಯದಾಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಯಾವುದು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕೆ್ಕ
ಬಾರದಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುದು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಆರಾಧನೆ

ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆಯ
ನಿಯಮಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲಿ್ಲ ಮಾನವನಿಮಿರ್ತವಾದ
ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. 2 ಈ ಸ್ಥಳವು ಗುಡಾರದ ಒಳಗಿತು್ತ.

ಗುಡಾರದ ಮೊದಲ ಆವರಣವನು್ನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಮೇಜು ಮತು್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. 3 ಎರಡನೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ
“ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ”ವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಿತು್ತ.
4 ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಸುಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂಗಾರದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ
ಹೊದಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಚಿನ್ನದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಮನಾ್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಆರೋನನ ಕೋಲು ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಹತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಇಡಲಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೇವರ ವೈಭವವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವ ಕೆರೂಬಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಕೃಪಾಸನವನು್ನ
ಆಚಾ್ಛದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಾವು
ಈಗ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6 ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಯಾಜಕರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ
ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಮಾತ್ರ ಎರಡನೆ
ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದಿತು್ತ. ಅವನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಮಾತ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಂದೂ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ತನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಜನರು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅವನು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು.

8 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಆ ಎರಡು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆ ಕೊಠಡಿಯು ಅಲಿ್ಲ
ಇರುವವರೆಗೂ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ವು
ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 9 ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಲಿ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆ
ಯಜ್ಞಗಳು ಮತು್ತ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ
ಸಾ್ನನಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದವು. ಅವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳೇ ಹೊರತು ಜನರ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವುಗಳಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆ ದೇವರ ಹೊಸ ಮಾಗರ್ವು ಲಭಿಸುವ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅವರು
ಅನುಸರಿಸಲೆಂದು ಆ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟನು.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ
11 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.

ಈಗ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಆತನು
ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಇತರ ಯಾಜಕರಾದರೊ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡದೆ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಅದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದದು್ದ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ
ನಿಮಿರ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12 ಆತನು ಒಂದೇ
ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆತನು
ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮಗೆ
ನಿತ್ಯಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಹಸುಗಳ
ಬೂದಿಯನೂ್ನ ಆ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷು್ಟ
ಶುದ್ಧರಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ರಕ್ತ ಮತು್ತ
ಬೂದಿ ಜನರ ದೇಹಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 14

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ರಕ್ತವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದನು್ನ

ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ನಿತಾ್ಯತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ದೇವರಿಗೆ
ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನ ರಕ್ತವು
ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ
ನಾವು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

15 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ತಂದನು. ದೇವರ ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.

16 ಒಬ್ಬನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲೇ ಉಯಿಲನು್ನ ಬರೆದಿಡುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಸತಿ್ತರುವಾತನೇ ಆ ಉಯಿಲನು್ನ ಬರೆದವನೆಂದು ಜನರು
ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. 17 ಅದನು್ನ ಬರೆದವನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದ್ದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಲೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಬರೆದಾತನು ಸತ್ತನಂತರ ಅದು
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಕೆ್ಕ ಬರಲು
ರಕಾ್ತಪರ್ಣೆಯಾಗಬೇಕಿತು್ತ. 19 ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮೋಶೆಯು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಯನೂ್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.
ನಂತರ ಅವನು ಕರುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದನು. ಬಳಿಕ ನೀರು ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಲು ಕೆಂಪು
ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕವಲನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.
20 ಚಿಮುಕಿಸುವಾಗ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ರಕ್ತ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದೇರೀತಿ, ಮೋಶೆಯು ರಕ್ತವನು್ನ ಗುಡಾರದ
ಮೇಲೆಯೂ ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಬಳಸುವ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. 22 ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ರಕ್ತದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಯಜ್ಞವು ಪಾಪಗಳನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳತು
23 ಈ ವಸು್ತಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ

ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಜರೂಪಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆತನು
ಮಾನವನಿಮಿರ್ತವಾದ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ
ಮಹಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವು ನಿಜವಾದದ್ದರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

25 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಶುರಕ್ತವನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ,
ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಂತೆ ತನ್ನನು್ನ
ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನೇಕ
ಸಲ ತನ್ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೋಕವು
ಸೃಷಿ್ಟಯಾದಂದಿನಿಂದ ಆತನು ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನಭವಿಸ
ಬೇಕಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಯುಗಾಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಾಪನಿವಾರಣೆ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಸಲ ತನ್ನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು.

27 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇಸಾರಿ ಸಾಯುವರು. ಅನಂತರ
ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗುವುದು. 28 ಅದರಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಅನೇಕ ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ
ತನ್ನನು್ನ ಯಜ್ಞವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎರಡನೆ ಸಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವುದು ಜನರ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ. ತನಗಾಗಿ
ಕಾಯುತಿ್ತರುವ ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟೕ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಯಜ್ಞವು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳ
ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ

ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಲು ಬರುವ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಂದಿಗೂ
ನಿಷ್ಕಳಂಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 2 ಅದು ಜನರನು್ನ ನಿಷ್ಕಳಂಕರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ
ಜನರು ಆಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ತಾವು ಪಾಪಿಗಳೆಂಬ ಅರಿವು
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ಅವರಿಗಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಆ ಜನರು ಪ್ರತಿವಷರ್ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯಜ್ಞಗಳು ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 4 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೋರಿಗಳ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ
ರಕ್ತಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
6 ನೀನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.

7 ಆಗ ನಾನು, ‘ದೇವರೇ, ನಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು

ಹೇಳಿದೆ.”
ಕೀತರ್ನೆ. 40:6-8

8 ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿಲ್ಲ.” (ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ
ಯಜ್ಞಗಳು.) 9 ನಂತರ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ದೇವರೇ, ನಾನು
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.”
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಯಜ್ಞಗಳ ಮೊದಲನೆ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದಾ್ದನೆ. 10

ದೇವರ ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮಾಡಿದನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ತವಾದ ಆತನ
ದೇಹದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾದೆವು. ಆತನು ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.

11 ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಾಜಕರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಅದೇ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು
ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
ನಂತರ ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13

ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಕಾಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 14 ಒಂದೇ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಆತನು ತನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಷ್ಕಳಂಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಜನರೇ ಇವರು.

15 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:

16 “ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಭುವು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
ನಾನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು;
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು.”

ಯೆರೆಮೀಯ 31:33
17 ನಂತರ ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
“ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.”

ಯೆರೆಮೀಯ 31:34
18 ಈ ಪಾಪಗಳೆಲಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತೆ್ತ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ
19 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಹಾ

ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಹೊಸ ಮಾಗರ್ದ ಮೂಲಕ ನಾವು
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾಗರ್. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದೇಹವೆಂಬ ತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಮಾಗರ್ವು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯವುದು. 21 ದೇವರ ಮನೆಯನು್ನ ಆಳಲು
ನಮಗೊಬ್ಬ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯಾಜಕನಿರುವನು. 22 ನಾವು
ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಣರ್ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ. 23 ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಕಾಯು್ದಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಈಡೇರಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರಬೇಕು.

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ
24 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿರೋಣ. ಆಗ

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಒಳೆ್ಳಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 25 ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಬರುವುದನು್ನ
ಬಿಡಬಾರದು. ಕೆಲವರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿನ ಸಮೀಪವಾಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನು್ನ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯದಿರಿ
26 ನಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ಪಾಪಗಳನು್ನ

ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಯಾವ ಯಜ್ಞವೂ
ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 27 ನಾವು ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ,
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ ದಹಿಸುವ ಭಯಂಕರ ಬೆಂಕಿಯ ಭಯದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 28 ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ
ದೊರೆಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 29

ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವಿರಿ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಇದಕಿ್ಕಂತಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?
ಹೌದು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತಕೆ್ಕ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರದಿದ್ದ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಕೂ್ರರವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ಆ ರಕ್ತವು ಅವನನು್ನ
ಪವಿತ್ರನನಾ್ನಗಿಸಿತು. ದೇವರಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರದಿದ್ದ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. 30 “ಜನರು ಮಾಡುವ
ತಪು್ಪ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ
ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 31 “ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಸಹ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವುದು ಪಾಪಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ
32 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪು

ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಾಟ
ಮಾಡಿದರೂ, ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುಂದುವರಿದಿರಿ. 33 ಕೆಲವು
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮಗೆ ದೆ್ವೕಷಮಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು
ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. 34 ಹೌದು, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲೊ್ಗಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋದಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಇದಿ್ದರಿ. ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಉತ್ತಮವಾದದೂ್ದ ಶಾಶ್ವತವಾದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದಿ್ದರಿ.

35 ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ಧೈಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. 36 ನೀವು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ನೀವು ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ನಂತರ ಆತನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
37 ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ:
“ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ, ಬರುವಾತನು ಬರುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

38 ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಆದರೆ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ
ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ಹಬಕೂ್ಕಕ 2:3-4
39 ಆದರೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಜನರಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗುವ ಜನರೂ
ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಂಬಿಕೆ

ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಿರುವ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೂ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಕಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೂ
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ಆಗಿದೆ. 2 ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ
ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು.

3 ದೇವರು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುವಂಥ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

4 ಕಾಯಿನ ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲರಿಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೇಬೆಲನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಅವನು
ಅಪಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತೆಂದು ದೇವರೇ
ಹೇಳಿದನು. ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಕರೆದನು. ಹೇಬೆಲನು ಸತು್ತಹೋದನು,
ಆದರೂ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

5 ಹನೋಕನು ಸಾವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಈ ಲೋಕದಿಂದ
ಮೇಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,
ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದ್ದನು. ತರುವಾಯ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತನೊ್ನಡನಿರಲು
ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. 6 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ಯಾರೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ,
ದೇವರು ಇದಾ್ದನೆಂತಲೂ ಆತನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹುಡುಕುವ
ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂತಲೂ ನಂಬಬೇಕು.

7 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಇನೂ್ನ ಕಾಣದಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ದೇವರು
ನೋಹನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. ನೋಹನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದನು ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಈ
ಲೋಕದ ತಪ್ಪನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರಾದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಒಬ್ಬನಾದನು.

8 ದೇವರು ತಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು
ಎಲಿ್ಲದೆಯೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 9 ದೇವರು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪ್ರವಾಸಿಗನಂತೆ ವಾಸಮಾಡಿದು್ದ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಅದೇ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ ಸಹ ಭಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಇಸಾಕನೂ
ಯಾಕೋಬನೂ ಅವನಂತೆಯೇ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. 10

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಡಿಪಾಯಗಳುಳ್ಳ ನಗರಕಾ್ಕಗಿ
ಕಾದಿದ್ದನು. ದೇವರೇ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ, ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನಗರಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಕಾದಿದ್ದನು.

11 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಾಗದಷು್ಟ
ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಸಾರಳು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಸಮಥರ್ಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು
ಸಮಥರ್ರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದನು. 12 ಅವನು
ಮೃತಪಾ್ರಯನಾಗಿದ್ದವನಂತೆ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನಂತೆಯೂ
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

13 ಈ ಮಹಾಪುರಷರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಆ ಜನರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಹುಕಾಲದ
ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು
ಸಂತೋಷಗೊಂಡರು. ಅವರು ತಾವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳಂತೆ ಮತು್ತ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 14 ಅವರು ಹಾಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು
ಸ್ವದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದಿರುವುದಾಗಿ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು. 15

ಆ ಜನರು ತಾವು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೇನಾದರೂ
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವರು ಮರಳಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಆದರೆ ಆ
ಜನರು ಉತ್ತಮ ದೇಶವಾದ ಪರಲೋಕಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಅವರ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೆಪಡದೆ
ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಗರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು.

17 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು.
ಇಸಾಕನನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸೆಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಅಬ್ರಹಾಮನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದು್ದದರಿಂದ
ವಿಧೇಯನಾದನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು
ಇಸಾಕನ ಮೂಲಕ ಬರುವರು” ಎಂದು ಮೊದಲೇ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದರೂ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಅವನು
ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. 19 ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಅವನು ನಂಬಿದ್ದನು. ಇಸಾಕನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಂತೆ
ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಡೆದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಸಾಕನನು್ನ
ಸಾವಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆದಂತಾಯಿತು.

20 ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏಸಾವನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಇಸಾಕನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 21

ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನೂ್ನ ತಾನು ಸಾಯುವ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಅವನು ಊರುಗೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಬಾಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ.

22 ಯೋಸೇಫನು ಸಾಯುವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದನು; ತನ್ನ
ದೇಹವನು್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗಯೂ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ.

23 ಮೋಶೆಯು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.
ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಮೋಶೆಯ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಅವರು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ
ರಾಜನಾದ ಫರೋಹನ ಆಜ್ಞೆಗೂ ಅವಿಧೇಯರಾಗಲು
ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ.

24 ಮೋಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ
ಮಗಳ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 25 ಅವನು
ಪಾಪಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸುಖಗಳು
ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ
ಕಷ್ಟಪಡುವುದನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 26 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭಂಡಾರವನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಶೆ್ರೕಯಸ್ಕರವೆಂದು
ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು. ದೇವರು ತನಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಫಲಕಾ್ಕಗಿ
ಅವನು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಅವನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.
ಫರೋಹನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಅವನು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ
ದೇವರು ತನಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತರುವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು
ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು; 28 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದನು. ಯೆಹೂದ್ಯ ಜನರ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮರಣದೂತನು ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದನು.

29 ಮೋಶೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ
ಒಣಭೂಮಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ದಾಟಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆದರೆ
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದವರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ,
ಮುಳುಗಿಹೋದರು.

30 ದೇವಜನರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೆರಿಕೊ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುತಿ್ತದಾಗ ಅವು ಬಿದು್ದಹೋದವು.

31 ರಹಾಬಳೆಂಬ ವೇಶೆ್ಯಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು.
ನಂಬಲೊಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಾಗ ಅವಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹೋದದು್ದ
ಅವಳಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ.

32 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ? ನಾನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ, ಬಾರಾಕನ, ಸಂಸೋನನ,
ಯೆಫಾ್ತಹನ, ದಾವೀದನ, ಸಮುವೇಲನ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕುರಿತು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಷು್ಟ ಸಮಯ ನನಗಿಲ್ಲ. 33 ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು; 34 ಕೆಲವರು ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಕತಿ್ತಗಳ ಬಾಯಿಂದ
ಪಾರಾದರು; ದುಬರ್ಲರಾಗಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಪ್ರಬಲರಾದರು; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. 35 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವರು ಸಾವಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದರು
ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಾಯಿತು. ಇತರ ಕೆಲವರು ಯಾತನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗಲೂ ಪುನರುತಾ್ಥನದ ನಂತರವಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಜೀವಿತಕಾ್ಕಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಕೆಲವರು
ಇತರರಿಂದ ಅಪಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದರು, ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಸೆರೆವಾಸದಲಿ್ಲದ್ದರು. 37 ಕೆಲವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಅಧರ್ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕುರಿ
ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು; ಕೆಲವರು
ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು; ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಜನರ ಕೂ್ರರ
ವತರ್ನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 38 ಇವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲ, ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಅಲೆಯುತಾ್ತ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲದ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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39 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 40 ದೇವರು ನಮಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದ್ದನು್ನ
ಕೊಡಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದನು. ನಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು
ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ ಯೋಜನೆ.

ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿರಿ

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೇನೆಂದು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಂತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ

ಮುಂದಿರುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಓಡಬೇಕು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಾರದು. ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯುವ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮನು್ನ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2

ನಾವು ಯಾವಗಲೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವನೂ
ಪೂರೈಸುವವನೂ ಆತನೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವಮಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಯ
ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಗ ಆತನು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವನು. 3 ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು
ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಪಾಪಪೂರಿತವಾದ ಜನರು ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದ್ದನು. ಅದೇ ರೀತಿ
ನೀವೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಧೈಯರ್ಗೆಡಬಾರದು.

ದೇವರು ತಂದೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ
4 ನೀವು ಪಾಪದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ

ಹೋರಾಟಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ತಂದಿಲ್ಲ. 5

ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಮರೆತಿರುವಿರಿ:
“ಮಗನೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಬೇಡ.
ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

6 ಪ್ರಭುವು ತಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನೆ್ನೕ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಯಾರನು್ನ ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನನು್ನ

ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ.”
ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:11-12

7 ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ನೀಡುವ ದಂಡನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ದಂಡಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಎಲಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತರೆ. 8 ನೀವು ಎಂದೂ
ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 9 ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ತಂದೆಗಳು ನಮಗಿದ್ದರು.
ನಾವು ಅವರನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ
ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾತನಿಂದ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು. 10 ಈ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರಿದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವೂ ಆತನಂತೆ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ. 11 ಯಾವುದೇ
ದಂಡನೆಯಾಗಲಿ ತತಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರದೆ
ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ತರುವಾಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಗ್ಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿರಿ
12 ನೀವು ದುಬರ್ಲರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ

ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ನೀವು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು
ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಎಲಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಯಾವನ ಜೀವಿತವು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನೆಂದಿಗೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನೂ ಚಿಗುರಿ
ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷದ ಬೇರಿನಂತಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಅಂಥವನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗುಂಪೇ ಹಾಳಾಗುವುದು. 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ; ಪಾ್ರಪಂಚಿಕನಾದ
ಏಸಾವನಂತೆ ಆಗದಿರಲು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ
ಏಸಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ವಾರಸುದಾರನಾಗುತಿ್ತದ್ದನು.

ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಹೊತಿ್ತನ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಮಾರಿದನು. 17 ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಆ ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳವಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದನು. ಏಸಾವನು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಆಶೀವಾರ್ದವು ಅವನಿಗೆ
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

18 ನೀವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅದು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಜನರು ಬಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟದ
ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ದುಃಖ ಮತು್ತ ಬಿರಗಾಳಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಬಳಿಗಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವರದ ಬಳಿಗಾಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಆ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮತೊ್ತಂದು ಮಾತನು್ನ ತಮಗೆ
ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 “ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ಏನನಾ್ನದರೂ ಸರಿ, ಅದು ಒಂದು ಪಾ್ರಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿರಿ” ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಆ ಜನರು ಅಂದು ಕಂಡದು್ದ
ಭಯಂಕರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು, “ನಾನು ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ನೀವು ಅಂಥ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿರುವ
ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಚೀಯೋನ್ ಬೆಟ್ಟ, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೂ ಸಹಸಾ್ರರು
ದೇವದೂತರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಬಂದಿರುವಿರಿ. 23 ದೇವರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೆ ನೀವು
ಬಂದಿರುವಿರಿ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ದೇವರ
ಬಳಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರ ಆತ್ಮಗಳ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 24 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೂ
ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಲಿಸದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಆತನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಆತನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ
ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮಾತಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಮಾತನು್ನ
ಆಲಿಸದ ಜನರು ಹೇಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದೀತು? 26 ಆತನು ಮುಂಚೆ
ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು, “ಮತೊ್ತಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ನಡುಗಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 27 “ಮತೊ್ತಂದು ಸಾರಿ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು
ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ನಡುಗಿಸಲಾಗದಂಥವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

28 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಡುಗಿಸಲಾಗದಿರುವ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾವು
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರವಾದ ಆರಾಧನೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
29 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಾಶಮಾಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದಾ್ದನೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ ಆರಾಧನೆ

ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 2 ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. ಕೆಲವರು

ತಿಳಿಯದೆ ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ಸಂಕಟಕೊ್ಕಳಗಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವೂ ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತರುವಿರೋ ಎಂಬಂತೆ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ.

4 ಮದುವೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ
ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಮಾಡುವವರು
ದೇವರ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ. 5 ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರುವ
ವಾ್ಯಮೋಹವನು್ನ ದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ತೃಪಿ್ತಯಿಂದಿರಿ. ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ:
“ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತೊರೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.”

ಧಮೋರ್ಪದೇಶ. 31:6
6 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು:
“ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು;
ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜನರು ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು.”

ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 11:39 840 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ 13:6



ಕೀತರ್ನೆ. 118:6
7 ನಿಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವರು

ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಗೆ
ಜೀವಿಸಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಸತ್ತರು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ.
ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನೆ್ನ
ಇದ್ದಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದಾ್ದನೆ. ಸದಾಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವನು. 9

ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು್ಪ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಗಮನಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಬಲವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಹಾರದ ನಿಯಮಗಳ
ಪಾಲನೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯು ಜನರಿಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

10 ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಯಾಜಕರು ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞದಿಂದ ತಿನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನು ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಮಹಾ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಶುಗಳ
ದೇಹಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೇಸುವು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪವಿತ್ರರನಾ್ನಗಿಸಲು, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನೆ್ನೕ
ಅಪಿರ್ಸಿ ಸತ್ತನು. 13 ನಾವು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆತನಿಗಾದ ಅಪಮಾನವನು್ನ ನಾವೂ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 14 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ
ನಗರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಗರಕಾ್ಕಗಿ
ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಾರದು. ಆತನೇ
ಪ್ರಭುವೆಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಾವು
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರೋಪಕಾರವನೂ್ನ
ದಾನಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮರೆಯದಿರಿ. ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ
ಯಜ್ಞಗಳು.

17 ನಿಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಅವರ
ಅಧಿಕಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬಾ್ದರರು. ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಕಾಯುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಈ

ಕಾಯರ್ವನು್ನ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಾಡದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಅವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಕಷ್ಟಕರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

18 ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿರಿ. ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂಬ
ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. 19 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ
ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದದು್ದ ಇದೇ.

20 ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತನ್ನ
ವರದಾನಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಆತನ
ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.
ತನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಸಭೆಯೆಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ ಮಹಾಕುರುಬನಾಗಿರುವ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ದೇವರೇ. ಆತನ ರಕ್ತವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನಾ್ನರಂಭಿಸಿತು. ದೇವರು ತನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

22 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆದಿರುವೆನು. ಈ ಪತ್ರವು ಬಹುದೀಘರ್ವಾದದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ. 23

ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಆಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ
ಬಂದರೆ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುತೆ್ತೕವೆ.

24 ನಿಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಇಟಲಿಯ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

25 ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಯಾಕೋಬನು

ದೇವರ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿರುವ
(ಇಸೆ್ರೕಲಿನ) ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ. ನಿಮಗೆ

ಶುಭವಾಗಲಿ.

ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಜ್ಞಾನ
2 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ

ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ಅವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 4 ತಾಳೆ್ಮಯು ತನ್ನ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂರೈಸಲಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಷ್ಕಳಂಕರೂ ಮತು್ತ
ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ ಆಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ
ದೊರೆಯುವುದು.

5 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ
ಅಂಥವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದೇವರು
ಉದಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಾಗ
ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿರಬೇಕು. ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಸಂದೇಹಪಡದಿರಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಸಾಗರದಲಿ್ಲನ
ಅಲೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿದಾಗ ಅಲೆಯು ಮೇಲೆದು್ದ
ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಆ ಅಲೆಯಂತಿರುವನು. 7

ಅವನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ತಾನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ
ಕಾಯರ್ದಲಾ್ಲಗಲಿ ಒಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬರಲಾರನು. ಅಂಥವನು
ತನಗೆ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಯೋಚಿಸದಿರಲಿ.

ನಿಜ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆ
9 ಬಡವನಾಗಿರುವ ವಿಶಾ್ವಸಿಯು ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ

ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 10 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿರುವ ವಿಶಾ್ವಸಿಯೂ
ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿರುವ
ಬಡತನವನು್ನ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸುವನು. 11

ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲೇರಿದಂತೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. ಸೂಯರ್ನ
ತಾಪದಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗುವವು; ಹೂವುಗಳು ಉದುರಿ
ಹೋಗುವವು. ಹೂವು ಸುಂದರವಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗುವುದು.
ಅವನು ತನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಸತು್ತಹೋಗುವನು.

ಶೋಧನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
12 ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ದೃಢವಾಗಿರುವವನೇ

ಧನ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದಾಗ,
ಜೀವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನು್ನ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 13

ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು, “ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಶೋಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಕೆಟ್ಟದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಶೋಧಿಸಲಾರದು. ದೇವರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಯಾರನೂ್ನ
ಶೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವವನು ತಾನು
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆಗಳೇ ಅವನನು್ನ ದೂರ ಸೆಳೆದು, ಬಿಡದೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 15 ಈ ಆಸೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಪಾಪವನು್ನ
ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪಾಪವು ಬೆಳೆದು ಸಾವನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 17 ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ದಾನಗಳೂ
ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವರಗಳೂ, ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೆ (ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ,

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
ದೇವರು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ. 18 ದೇವರು ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಜೀವವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ. ತನಿ್ನಂದ
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ
ಮುಖ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

ಕೇಳುವಿಕೆ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯತೆ
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ

ಮಾತನಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೇಳುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 20 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೋಪವು ದೇವರು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನವನು್ನ ನಡೆಸಲು ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ನೀಚತನವನೂ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರತಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

22 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇವಲ ಕೇಳುವವರಾಗಿರದೆ ಅದನು್ನ
ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 23 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಅದರಂತೆ ನಡೆಯದವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು. 24 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ, ತಾನು ಹೇಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
25 ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್
ನಿಯಮವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುವವನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ತಾನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನು
ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.

ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಮಾಗರ್
26 ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದು ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ

ಕಡಿವಾಣವನು್ನ ಹಾಕದೆಹೋದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು. ಅವನ “ಭಕಿ್ತ”ಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ.
27 ದೇವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಭಕಿ್ತಯು ಹೀಗಿದೆ: ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಅನಾಥರನೂ್ನ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಮತು್ತ
ಲೋಕದ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದಂತೆ ಅದರಿಂದ
ದೂರವಿರುವುದು. ದೇವರು ಇಂಥ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದೆ್ದಂದೂ ಒಳಿತಾದದೆ್ದಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಮಹಿಮಾಪೂಣರ್ನಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯರೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬನು
ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ನೆನೆಸಿರಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಬಂಗಾರದ
ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಧರಿಸಿರುತಾ್ತನೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಕೊಳೆಯಾದ
ಮತು್ತ ಹಳೆಯದಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ಬಡವನೂ
ಬರುತಾ್ತನೆ. 3 ಒಳೆ್ಳಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಗಮನವನು್ನ ನೀಡುವಿರಿ. “ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳ” ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ಬಡ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ “ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊ!” ಎಂದಾಗಲಿ, “ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳ
ಬಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊ!” ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳುವಿರಿ. 4 ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು? ಕೆಲವರನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ತೀಪುರ್
ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
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5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬಡವರು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾಗಿರಲೆಂದು
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ
ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ಬಡವನಿಗೆ ನೀವು
ಗೌರವವನೆ್ನೕ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವವರು
ಅವರೇ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಯೇಸುವಿನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ
ಆಡುವವರು ಶಿ್ರೕಮಂತರೇ.

8 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಂತೆ
ಇತರರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು” ಎಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ
ಸರಿಯಾದುದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಆದರೆ ನೀವು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಕ್ಷಪಾತ
ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ದೋಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಆ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

10 ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾದರೆ ಅವನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದನೆಂಬ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವನು. 11 “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂದು
ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. “ಕೊಲ್ಲಬಾರದು” ಎಂದೂ ಅದೇ ದೇವರು
ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ
ಯಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ಕೊಂದರೆ, ದೇವರ ಇಡೀ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೆ್ನೕ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

12 ಜನರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ
ತೀಪಾರ್ಗುವುದು. ನೀವು ಕೇಳುವ ಮತು್ತ ಮಾಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. 13 ಹೌದು,
ಇತರರಿಗೆ ನೀವು ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರು ತೀಪುರ್
ನೀಡುವಾಗ ನಿಮಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರನು. ಕರುಣೆ ತೋರುವವನು
ದೇವರ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವನು.

ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಕಾಯರ್ಗಳು
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ

ನಂಬಿಕೆಯಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ
ತರದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ
ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದೇ? ಇಲ್ಲ! 15 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಹೋದರನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವವಳಿಗೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರ
ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. 16 ಆದರೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ, “ದೇವರು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ! ಚಳಿಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷು್ಟ ಊಟ
ಮಾಡು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೆ
ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 17 ಇದೇ
ನಿಯಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು
ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಸತು್ತಹೋಗಿದೆ.

18 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ, “ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ; ನನ್ನಲಿ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿವೆ” ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಲಾರೆ. ನಾನಾದರೊ ನನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ
ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 19

ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿರುವನೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ಒಳೆ್ಳಯದು! ಆದರೆ
ದೆವ್ವಗಳೂ ಅದನು್ನ ನಂಬುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತವೆ.

20 ಬುದಿ್ಧಹೀನರೇ, ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೋ? 21

ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ನೀತಿವಂತನಾದನು. ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಕಿ್ರಯೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕಾಯರ್ ಮಾಡಿದವು.
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ
ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. 23 ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ ಮಾತುಗಳು
ನೆರವೇರಿದವು: “ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು. ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.” ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ “ದೇವರ
ಸೆ್ನೕಹಿತ” ನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. 24 ಹೀಗಿರಲು ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತನಾಗುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬನು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದರಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನಾಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

25 ರಹಾಬಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆ ಒಬ್ಬ
ವೇಶೆ್ಯ. ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತಳಾದಳು.
ಅವಳು ದೇವರ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇರೊಂದು ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು.

26 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ದೇಹವು
ಸತ್ತದೆ್ದೕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಯೆಯಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು ಸತ್ತದೆ್ದೕ.

ಹತೋಟಿಮೀರಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ

ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಬೋಧಕರಾಗಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬೋಧಕರಾದ ನಮಗೆ
ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾದ ತೀಪಾರ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
2 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಪು್ಪವುದುಂಟು. ಆದರೆ

ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ತಪು್ಪಮಾಡಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪರಿಪೂಣರ್ನೂ
ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
3 ನಾವು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ
ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ; ಆಗ ಅವುಗಳ ದೇಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಇದೇ ನಿಯಮ ಹಡಗುಗಳಿಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಡಗು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಕಾ್ಕಣಿಯು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುತ್ತದೆ.
ಚುಕಾ್ಕಣಿಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವನು ಹಡಗು
ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೇ ಹಡಗು ಹೋಗುತ್ತದೆ. 5 ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯೂ
ಅದರಂತೆಯೆ. ಅದು ದೇಹದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾದರೂ, ದೊಡ್ಡ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿ್ಗಚಿ್ಚಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 6 ನಾಲಿಗೆಯು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ
ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಲೋಕದಂತಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
ನಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ
ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅದು
ನರಕದಿಂದ ಪಡೆದು ಹೊತಿ್ತಸುತ್ತದೆ.

7 ಜನರು ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಾಡುಮೃಗ, ಪಕ್ಷಿ, ಸಪರ್,
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುತಾ್ತರೆ. ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿದಾ್ದರೆ. 8 ಆದರೆ ಯಾರೂ
ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂ್ರರವಾದದೂ್ದ ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ
ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮರಣಕರವಾದ ವಿಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. 9

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮತು್ತ ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರು) ಸು್ತತಿಸಲು ನಮ್ಮ
ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ; ಆದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಜನರನು್ನ
ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ಆ ಜನರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ. 10 ಹೊಗಳಿಕೆ ಮತು್ತ ತೆಗಳಿಕೆಗಳೆರಡೂ ಒಂದೇ
ಬಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ! ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದು
ಸಂಭವಿಸಲೇಬಾರದು. 11 ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿಯಾದ
ನೀರು ಒಂದೇ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತವೆಯೋ? ಇಲ್ಲ! 12 ನನ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಆಲಿವ್
ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯು ಅಂಜೂರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಉಪು್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಾವಿಯು
ಸಿಹಿ ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಲಿ ಬದಿ್ಧವಂತರಾಗಲಿ ಇದಾ್ದರೋ?

ಅಂಥವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ತೋಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೀನತೆಯಿಂದ
ಮಾಡಲಿ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು
ಸಾ್ವಥಿರ್ಗಳೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಂದಿರುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಅಥರ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳಷೆ್ಟೕ. 15 ಇಂಥ
“ಜ್ಞಾನ”ವು ದೇವರಿಂದ ಬರದೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಆತ್ಮ
ಸಂಬಂಧವಾದುದಲ್ಲ. ಅದು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಂದುದು. 16

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಥರ್ತೆಗಳು ಎಲಿ್ಲರುವವೋ ಅಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ನೀಚತನಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 17 ಆದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. ಅದು ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾದದು್ದ,
ಸಾತಿ್ವಕವಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಂಥದು್ದ. ಈ
ಜ್ಞಾನವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ
ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯವಾದದು್ದ
ಮತು್ತ ಯಥಾಥರ್ವಾದದು್ದ. 18 ಶಾಂತಿ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
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ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ ಮಾಡುವವರು
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬದುಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನು್ನ
ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ.

ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳ

ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತು್ತ ವಾದವಿವಾದಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೋ? ನಿಮ್ಮ
ಸಾ್ವಥರ್ಪರ ಆಸೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತು್ತ

ವಾದವಿವಾದಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುತಿ್ತವೆ. 2 ನೀವು ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಆಶಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ವಿಫಲರಾಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಆಸೆಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಪಡೆಯಲಾರದವರಾಗಿರುವಿರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಹೊಡೆದಾಡುವಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ,
ನೀವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟದು್ದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 3 ಮತು್ತ ನೀವು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಉದೆ್ದೕಶವು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಸುಖಕಾ್ಕಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಲ್ಲ! ಇಹಲೋಕದ
ಮೇಲಿರುವ ವಾ್ಯಮೋಹ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು
ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಶತು್ರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 5 ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದೆ್ದಂದು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ? “ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕೆಂದಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 6

ಆದರೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಕೃಪೆಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದು.
ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, “ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತಾ್ತನೆ, ದೀನರಿಗಾದರೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.”

7 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೈತಾನನನು್ನ
ಎದುರಿಸಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತನೆ. 8

ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನ, ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಪಾಪಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿರಿ. ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ. 9 ದುಃಖಪಡಿರಿ,
ಗೋಳಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ! ನಗುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗೋಳಾಡಿರಿ.
ಸಂತೋಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಸನಪಡಿರಿ. 10 ಪ್ರಭುವಿನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದೀನರಾಗಿರಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕೆ್ಕ
ತರುತಾ್ತನೆ.

ನೀವು ತೀಪುರ್ಗಾರರಲ್ಲ
11 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮತೊ್ತಬ್ಬರು

ನಿಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡದಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರನಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೀವು ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವನ
ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೆ್ನೕ
ಟೀಕಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀವು
ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವನು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ
ನೀವು ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದಂತಾಯಿತು. ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವಾಗ ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲ. ನೀವು
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ! 12 ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವಾತನು. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ.
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ನಾಶಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವುದು ನಿಮಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲ.

ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಲಿ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, “ಈ ಹೊತು್ತ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ನಗರಕೆ್ಕ

ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡಿ ಹಣ
ಸಂಪಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. ಆಲಿಸಿರಿ! ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ಯೋಚಿಸಿರಿ: 14 ನಾಳೆ ಏನಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು! ನಿಮ್ಮ
ಜೀವನವು ಹಬೆಯಂತಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನೋಡುವಿರಿ.
ನಂತರ ಅದು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, “ಪ್ರಭುವು ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ನಾವು ಜೀವಿಸಿರುತೆ್ತೕವೆ.
ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ.” 16 ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಜಂಬಗಾರರಾಗಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದು್ದ. 17

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡದಿರುವವನು ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಸಾ್ವಥರ್ಪರರರಾದ ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ ದಂಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಶಿ್ರೕಮಂತ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮಗೆ ಮಹಾಕಷ್ಟವು
ಬರಲಿರುವುದರಿಂದ ಗೋಳಾಡಿರಿ, ದುಃಖಪಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ
ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯು ಕೊಳೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ

ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನುಸಿಗಳು
ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತವೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ತುಕು್ಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ನೀವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕು್ಕ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈ
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಂಡಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
4 ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಪರಲೋಕ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಪ್ರಭುವು
ಅವರ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

5 ನಿಮ್ಮ ಈ ಲೋಕದ ಜೀವನವು ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತರಾದಿರಿ. ವಧಿಸುವ
ಕಾಲಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪಶುವಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರಿಗೆ ದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಿದಿರಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿರಿ.

ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ
7 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ಪ್ರಭುವಾದ

ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ. ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಳೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ
ತನಕ ರೈತನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕಾಯುತಾ್ತನೆ. ಮೊದಲ ಹಾಗೂ
ಕೊನೆಯ ಮಳೆಯು ತನ್ನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ ತನಕ ರೈತನು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕಾದಿರುತಾ್ತನೆ. 8 ನೀವೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವನು.
9 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೂರದಿರಿ.
ನೀವು ದೂರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾ್ಯಯಧಿಪತಿಯು ಬರಲು
ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ!

10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ಅನೇಕ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದರು. 11

ತಾಳಿಕೊಂಡಿರುವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ. ಯೋಬನ
ತಾಳೆ್ಮಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೋಬನು ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಭುವು ದಯೆಯಿಂದಲೂ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದಾ್ದನೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿರಿ
12 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ವಾಗಾ್ದನ

ಮಾಡುವಾಗ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ.
ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನು್ನ ನಿರೂಪಿಸಲು ಪರಲೋಕದ, ಭೂಲೋಕದ
ಮತು್ತ ಬೇರಾವುದರ ಹೆಸರನೂ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ,
“ಹೌದು” ಎನಿ್ನರಿ. ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ, “ಇಲ್ಲ” ಎನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ದೋಷಿಗಳೆಂಬ ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಶಕಿ್ತ
13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವವನು ಹಾಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವವನು ಸಭಾಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು.
ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ, ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಕಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲರುವವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಭುವು ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ.

16 ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು. ನೀತಿವಂತನ
ಅತಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಬಲವಾಗಿದೆ. 17 ಎಲೀಯನು ಸಹ
ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. ಮಳೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಾಗ ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಆ ನಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಮಳೆಯೇ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ! 18 ಬಳಿಕ ಎಲೀಯನು ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಾಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ
ಬೆಳೆಯು ಫಲಿಸಿತು.
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ಆತ್ಮವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ
19 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು

ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು. 20 ಇದನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ: ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನು್ನ ತಪಾ್ಪದ ಮಾಗರ್ದಿಂದ
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವವನು ಆ ಪಾಪಿಯ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಮರಣದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದವನೂ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನೂ ಆಗುತಾ್ತನೆ.
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1 ಪೇತ್ರನು

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು, ಪೊಂತ,
ಗಲಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಏಷಾ್ಯ, ಬಿಥೂನಿಯ ಎಂಬ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ

ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
2 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ

ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಶುದಾ್ಧತ್ಮನ ಕಾಯರ್.
ನೀವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ತನಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. ಕೃಪೆಯೂ
ಶಾಂತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿ.

ಜೀವಂತವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
3 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ದೇವರು ಮಹಾ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವವನು್ನ ನೀಡಿದನು.
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದಬಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಅದು
ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ತರುತ್ತದೆ. 4 ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು
ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

5 ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಾಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 6 ಇದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ
ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದುಃಖವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 7

ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ
ತೊಂದರೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು
ಬಂಗಾರದ ಮೌಲ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನದಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರವು
ನಶಿಸಿಹೋಗುವಂಥದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟ ಹಾಕಿ
ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸುವರು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್,
ಪ್ರಭಾವ ಮತು್ತ ಗೌರವಗಳನು್ನ ತರುತ್ತದೆ.

8 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ. ಈಗ
ಆತನನು್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹೇಳಲಾಗದಷು್ಟ ಆನಂದವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಆನಂದವು
ಪ್ರಭಾವಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆ ಗುರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

10 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 11 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು
ಅವರಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ
ಸಂಕಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಂಕಟಗಳ ನಂತರ ಬರಲಿದ್ದ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮಗೆ
ಆತ್ಮನು ತೋರಿಸುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆ
ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ
ಲೋಕವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.

12 ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೇವೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ
ಹೊರತು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವರೇ
ನಿಮಗೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇವದೂತರೂ ಕಾತುರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಆಹಾ್ವನ
13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ.
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ
ಕೃಪಾವರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೆಲಾ್ಲ ಇರಬೇಕು. 14 ನೀವು
ಮೊದಲು ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಕಾರಣ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಆದರೆ
ಈಗ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ದೇವಮಕ್ಕಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಡಿ. 15 ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾತನು
ದೇವರೇ. 16 “ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

17 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ಆತನನು್ನ ತಂದೆಯೆಂದು
ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಜೀವಿಸಿ. 18

ಮೊದಲು ನೀವು ನಿರಥರ್ಕವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಜೀವಿಸಿದ್ದವರಿಂದ
ಅಂತಹ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದು್ದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದಲ್ಲ. 19

ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 20 ಈ
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು.
21 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ನಂತರ
ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೇವರಲಿ್ಲರಲಿ.

22 ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 23

ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಹೊಸಜೀವವು
ನಾಶವಾಗುವಂಥದ್ದರಿಂದ ಬರದೆ ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದರಿಂದ
ಬಂದದಾ್ದಗಿದೆ. ಸಜೀವವೂ ಶಾಶ್ವತವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ
ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 24 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ವೈಭವವೆಲ್ಲವೂ ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.

ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು,
ಹೂವು ಉದುರಿಹೋಗುವುದು,

25 ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.”
ಯೆಶಾಯ 40:6-8

ನಿಮಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಜೀವಂತವಾದ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಡಿ,
ಸುಳಾ್ಳಡದಿರಿ, ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬೇಡಿ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರಿ, ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ

ಆಡದಿರಿ. ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹಾಕಿರಿ. 2

ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಕೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಪೋಷಿಸುವಂಥ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನು್ನ (ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ) ಬಯಸಿರಿ.
ನೀವು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿ
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ. 3 ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ
ರುಚಿ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

4 ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವೇ ಜೀವವುಳ್ಳ “ಕಲು್ಲ.” ಈ ಲೋಕದ
ಜನರು ತಮಗೆ ಆ “ಕಲು್ಲ” (ಯೇಸು) ಬೇಡವೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಕಲು್ಲ.”

1 ಪೇತ್ರನು 1:2 846 1 ಪೇತ್ರನು 2:4
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ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬನಿ್ನರಿ. 5 ನೀವೂ ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲು್ಲಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗುವದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವೇ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ದೇವರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕೃತವಾಗುವಂಥ ಆತಿ್ಮಕ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ
ಯಾಜಕರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ನಾನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಆರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಚಿಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವೆನು;

ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಯೆಶಾಯ 28:16

7 ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜನರಾದ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಲು್ಲ (ಯೇಸು) ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಆದರೆ ನಂಬದ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಇಂತೆಂದಿದಾ್ದನೆ:
“ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು.”

ಕೀತರ್ನೆ. 118:22
8 ನಂಬದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆತನು:
“ಜನರನು್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಕಲೂ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ಕಲೂ್ಲ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.”

ಯೆಶಾಯ 8:14
ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಜನರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ
ಬೀಳುವರು. ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ
ಯೋಜನೆಯಾಗಿತು್ತ.

9 ನೀವಾದರೋ ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವೂ
ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರೂ ಮೀಸಲಾದ ಜನರೂ ದೇವರ
ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಿದ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ
(ಪಾಪಗಳಿಂದ) ತನ್ನ ಅದು್ಭತವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆತಂದನು.

10 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ನೀವು ದೇವರ ಜನರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಮೊದಲು ನೀವು ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ
11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಂತೆ

ಮತು್ತ ಪರದೇಶದವರಂತೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಾತ್ಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. 12 ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲಾ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನೀವು ತಪು್ಪ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಿರೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅವರು ನೋಡುವರು ಮತು್ತ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ದಿನದಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.

ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ
13 ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ

ಇದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ.
14 ರಾಜನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದವರನು್ನ
ಹೊಗಳಲೂ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಲು
ಮೂಢರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ. 16 ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಲು ಆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಜೀವಿಸಿರಿ. 17 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ದೇವರ
ಕುಟುಂಬದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ ಮತು್ತ ರಾಜನನು್ನ ಗೌರವಿಸಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಕಟದ ಉದಾಹರಣೆ
18 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಇದನು್ನ ತುಂಬಾ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವರಾದ ಮತು್ತ
ದಯಾಪರರಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟವರಾದ ಒಡೆಯರಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. 19 ಒಬ್ಬನು
ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದಾಗ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದೇವರ ಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತಾ್ತನೆ. 20 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ನೀವು ದಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೀವು
ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೇನೂ ಕೀತಿರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನು್ನ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರನು್ನ ಸಂತೋಷ
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 21 ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನೀವು

ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಮಾದರಿಯು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವೂ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು.

22 “ಆತನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವ ಸುಳು್ಳ ಮಾತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.”

ಯೆಶಾಯ 53:9
23 ಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಬಯ್ದರೂ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಜನರನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದನು. ಸರಿಯಾದ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡುವಾತನು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಶಿಲುಬೆಯನೆ್ನೕರಿದನು. ನಾವು ಪಾಪಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜೀವಿಸದೆ,
ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ.
ಆತನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. 25

ನೀವು ದಾರಿ ತಪಿ್ಪದ ಕುರಿಗಳಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಕುರುಬನ ಬಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವಿರಿ.

ಗಂಡ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ

ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ 2 ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಿಂದಲೇ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಲ್ಪಡುವರು.
3 ತಲೆಕೂದಲನು್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ
ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳಾಗಲಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸೌಂದಯರ್ದ ಸಾಧನಗಳಾಗದಿರಲಿ. 4 ಸಾತಿ್ವಕವೂ ಶಾಂತವೂ ಆದ
ಆಂತಯರ್ವೇ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದಯರ್ವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಸೌಂದಯರ್
ನಶಿಸಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು್ದ.

5 ಬಹು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಜೀವಿಸಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು.
6 ನಾನು ಸಾರಳಂತಹ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವಳು ತನ್ನ
ಗಂಡನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಿದು್ದ, ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ಒಡೆಯನೆಂದು ಕರೆದಳು. ಸಿ್ತ್ರೕಯರಾದ ನೀವು ಭಯಪಡದೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯವಾದುದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಸಾರಳ
ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ.

7 ಪುರುಷರೇ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪತಿ್ನಯರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ದುಬರ್ಲರು.
ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಶೀವಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ
ನಿಜಜೀವವನು್ನ ನೀಡುವ ಕೃಪೆಯನೆ್ನೕ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಿಗೂ
ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ನಿಮಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಳೆ್ಳಯದರ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಕಟ
8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿರಿ;

ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಂತೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದಯೆ ತೋರುವವರೂ
ಮತು್ತ ದೀನತೆ ಉಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಿ. 9 ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ
ಅಪಕಾರ ಮಾಡದೆ, ನಿಂದಿಸಿದವನನು್ನ ನಿಂದಿಸದೆ, ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
“ಈ ಜೀವಿತದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನು

ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡದಿರಲಿ;
ಸುಳ್ಳನು್ನ ನುಡಿಯದಿರಲಿ.

11 ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಲಿ.
ಅವನು ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಅದನು್ನ ಪಡೆಯಲು

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿ.
12 ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪ್ರಭುವು ಕಾಯುತಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಆಲಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಪ್ರಭುವು
ವಿರೋಧಿಸುತಾ್ತನೆ.”

ಕೀತರ್ನೆ. 34:12-16
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13 ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14

ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು
ಸಂಕಟಪಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಮತು್ತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ.” 15

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಪ್ರಭುವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವೇನೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. 16 ಆದರೆ
ಸಾತಿ್ವಕತೆಯಿಂದ ಗೌರವಕರವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಹೇಳಿ. ನೀವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದದೆ್ದಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಗ, ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವವರು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು.

17 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೌದು, ಅದು ದೇವರ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು.

18 ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಒಂದೇಸಾರಿ
ಬಾಧೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತನು.

ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಆತನು
ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು.
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಹೀಗೆ

ಮಾಡಿದನು.
ಆತನ ದೇಹವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು,
ಆದರೆ ಆತನು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತನಾದನು.

19 ಬಳಿಕ ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರಿದನು. 20 ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನೋಹನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದವರೇ ಅವರು. ನೋಹನು
ನಾವೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದಗ ದೇವರು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನು.
ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ, ಆ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ
ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಆ ನೀರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನದಂತಿದೆ. ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವು ಮೈಕೊಳೆಯನು್ನ
ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಬೇಕೆಂದು
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥದಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಾವಿನಿಂದ
ಎದು್ದಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 22 ಈಗ ಯೇಸು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರುವನು. ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ
ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಮಾಪಾರ್ಟಾದ ಜೀವಿತ

ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇಹಾರೂಢನಾಗಿದಾ್ದಗ ಸಂಕಟಪಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನೋಭಾವವನೆ್ನೕ ನೀವೂ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪಾಪದಿಂದ
ಮುಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಜನರ
ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ, ದೇವರು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತ ಜೀವಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಮೊದಲು, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು
ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಹಳ ಕಾಲವನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ಗೊಳಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟರುವಿರಿ. ನೀವು ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ; ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ;
ಕುಡುಕರಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಕೂ್ರರಿಗಳಾಗಿದಿ್ದರಿ; ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ನಿರಥರ್ಕ
ಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮದ್ಯಪಾನಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ;
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

4 ನೀವು ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ನಿರಥರ್ಕಗೋಷಿ್ಠಗಳನು್ನ
ಮಾಡದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವರು. 5 ಆದರೆ ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ತಾವು
ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಾವೇ ವಿವರಣೆಯನು್ನ
ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಸತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ
ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅವರು ವಿವರಣೆ
ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು. 6 ಸತು್ತಹೋಗಿರುವ ಜನರಿಗೂ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು
ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ್ಮ
ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದೇವರಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸಲೆಂದೇ ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವರ ವರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಯರ್ ನಿವಾರ್ಹಕರಾಗಿರಿ
7 ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳು್ಳವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

ನೀವು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎಡಬಿಡದೆ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. 9 ಗುಣುಗುಟ್ಟದೆ ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. 10

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ವರವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವನು. ನೀವು ದೇವರ ವರಗಳನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತರಾದ ಸೇವಕರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕರಾಗಿರಿ; ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ
ವರಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. 11 ಬೋಧಿಸುವವನು ದೇವರ
ನುಡಿಗಳನೆ್ನೕ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನು ದೇವರೇ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲೂ್ಲ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸು್ತತಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಧಿಕಾರವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆಮೆನ್.

ಕೆ್ರೖಸ್ತನಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವುದು
12 ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈಗ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡದಿರಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತವೆ. ವಿಪರೀತವಾದದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತದೆಯೆಂದು
ಯೋಚಿಸದಿರಿ. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. 14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ನುಡಿದರೆ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ತೇಜೋಮಯವಾದ
ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ದೇವರಾತ್ಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
15 ನೀವು ಕೆಡುಕರಾಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಬಾರದು,
ಕಳ್ಳರಾಗಬಾರದು ಮತು್ತ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು.
ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವನು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. 16 ನೀವು
ಕೆ್ರೖಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಟಪಟ್ಟರೆ, ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆ
(ಕೆ್ರೖಸ್ತ) ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. 17

ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದೇವರ
ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದು
ಆರಂಭವಾದರೆ, ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದ ಜನರಿಗೆ
ಏನಾಗಬಹುದು?

18 “ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ,
ಭಕಿ್ತಹೀನನ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಷ್ಠನ ಗತಿಯೇನು?”

ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತ. 11:31
19 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಂಕಟಪಡುವವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಅವರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ದೇವರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡತಕ್ಕದು್ದ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು.

ದೇವರ ಮಂದೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಮಗೆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಪ್ರಭಾವದಲಿ್ಲ ನಾನೂ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2

ನೀವು ಜವಾಬಾ್ದರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಭೆಯನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ದೇವರ ಮಂದೆ. ನೀವು ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ; ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಿಸಿದ
ಹೊರೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು ಅದನೆ್ನೕ ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯುವುದು ಹಣದ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ, ದೇವರ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ನಿಮಗಿರುವ ಸಂತಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ. 3 ನೀವು
ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರುವ ಆ ಮಂದೆಯ ಮೇಲೆ ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಿ. 4 ಪ್ರಧಾನ ಕುರುಬನು
(ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕಿರೀಟವು ಲಭಿಸುವುದು. ಮಹಾ
ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಕಿರೀಟವು ತನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.

5 ಯುವಕರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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“ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವನು.”
ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು 3:34

6 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ
ನಮ್ರತೆಯಿಂದಿರಿ. ಯೋಗ್ಯಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವನು. 7 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ.

8 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ! ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರ.
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹವು ಯಾರನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವಂತೆ
ಅವನು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 9 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗಿರುವಂಥ
ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

10 ಹೌದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅನಂತರ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಬೀಳದಂತೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆಧಾರವಾಗುವನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರುವ ದೇವರು ಆತನೇ. ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಲಿ್ಲ

ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. ಆ ಪ್ರಭಾವವು
ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ. 11 ಸವಾರ್ಧಿಪತ್ಯವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆತನದೇ.
ಆಮೆನ್.

ಅಂತಿಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು
12 ನಾನು ಈ ಕಿರುಪತ್ರವನು್ನ ಸಿಲಾ್ವನನ ನೆರವಿನಿಂದ ಬರೆದೆನು.

ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸಹೋದರನೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಲು ಮತು್ತ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಲು ಈ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಇದುವೇ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರತೆಯಿಂದಿರಿ.

13 ಬಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಆ ಜನರನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಾಕರ್ನೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮುದ್ದನು್ನ ನೀಡಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ.
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2 ಪೇತ್ರನು

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಅಪೊಸ್ತಲನೂ ಆದ
ಸಿಮೆಯೋನ ಪೇತ್ರನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವ

ಪತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆತನು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

2 ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.
ದೇವರನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ
ದೊರೆಯಲಿ.

ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ
3 ಯೇಸುವಿಗೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ ದೇವರ

ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ
ಒದಗಿಸಿದೆ. ನಾವು ಆತನನು್ನ ಬಲ್ಲವರಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಯೇಸು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೂ
ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 4 ಯೇಸು ತಾನು
ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮತು್ತ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳ
ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವರಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿರುವನು. ಆ ವರಗಳಿಂದ ನೀವು ದೇವರ
ಗುಣಾತಿಶಯದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುರಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ನೀವು ಈ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ
ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ 6 ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ದಮೆಯನೂ್ನ ದಮೆಗೆ
ತಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ತಾಳೆ್ಮಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನೂ್ನ 7 ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ಸೇರಿಸಿರಿ 8 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ, ನೀವು
ಎಂದಿಗೂ ನಿರಥರ್ಕರಾಗದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ
ಅಯೋಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. 9

ಆದರೆ ಇವು ಯಾವನಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ನೋಡಲಾರನು. ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ತಾನು
ಶುದ್ಧನಾದದ್ದನು್ನ ಮರೆತವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

10 ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತನ್ನವರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದೂ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆರೆಂದೂ ತೋರಿಸಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. ಹೀಗೆ
ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಡವಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಮಹಾ ಸಾ್ವಗತವನು್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ರಾಜ್ಯವು
ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

12 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಿ್ಥರವಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದು
ಯೋಗ್ಯವಾದದೆ್ದಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 14 ನಾನು ಬಹುಬೇಗ
ಈ ದೇಹವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 15 ನೀವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ನನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಥರ್ರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು
16 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಕಿ್ತಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತು್ತ

ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು
ಜನರಿಂದ ಕಲಿ್ಪತವಾದ ಜಾಣೆ್ಮಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಾವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆತನು ಅತ್ಯಂತ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ (ದೇವರ) ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗಲೇ ಆತನು
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮಾನವನೂ್ನ ಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ಆ ಸ್ವರವು, “ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗ.
ಈತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18

ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾವೂ ಕೇಳಿದೆವು.

19 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ
ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು
ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಬೆಳಕಿನಂತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಹಗಲು ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮೂಡುವವರೆಗೂ
ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ
ಪ್ರವಾದನವಾಕ್ಯವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ವೈಯಕಿ್ತಕ ವಿವರಣೆಯಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲ. 21 ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯೇ ಆಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತದಿಂದ
ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದರು.
ಈಗಲೂ ಇದಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳಿರುತಾ್ತರೆ. ಜನರನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ

ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ತಾವು
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಒಡೆಯನನೆ್ನೕ (ಯೇಸು) ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುಬೇಗನೆ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ
ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 2 ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಅನೇಕ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಆ ಜನರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಸತ್ಯಮಾಗರ್ದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇತರರು ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುತಾ್ತರೆ. 3

ಆ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣವಷೆ್ಟ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಜವಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರನು್ನ
ನಾಶಪಡಿಸುವಾತನಿಂದ (ದೇವರಿಂದ) ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

4 ದೇವದೂತರು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ನರಕಕೆ್ಕ ದಬಿ್ಬದನು.
ಕತ್ತಲೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಅವರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವರು.

5 ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸಿದನು.
ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜನರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ
ಆತನು ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ದನು. ಆದರೆ ನೋಹನನೂ್ನ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನೇ ನೋಹ.

6 ದೇವರು ಸೊದೋಮ್, ಗೊಮೋರ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದನು. ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ,
ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಮಾಡಿದನು. ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ
ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಿದಶರ್ನಗಳನಾ್ನಗಿ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಲೋಟನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಲೋಟನು
ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ ಅವನು
ದುಃಖಗೊಂಡಿದ್ದನು. 8 (ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ
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ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ದುಷ್ಟಜನರ ಮಧೆ್ಯ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಮತು್ತ ಕೇಳಿ ಅವನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಹೃದಯವು ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿತು್ತ.)

9 ಹೌದು, ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ
ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ದುಷ್ಟಜನರನು್ನ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಬರುವತನಕ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 10 ಪ್ರಭುವಿನ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವದ
ಇಚೆ್ಚಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರನು್ನ
ದೇವರು ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ದೇವದೂತರ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. 11

ದೇವದೂತರು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೂ ದೇವದೂತರು
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರನು್ನ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

12 ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗದ
ಸಂಗತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾತಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ವಿವೇಚಿಸದೆ
ಕಾಯರ್ ಮಾಡುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಕೂ್ರರಪಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಅವರು
ನಾಶವಾಗುವರು. 13 ಅವರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಕಟಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾಗುವರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅದೇ
ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರುವುದು.ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಜನರೆಲ್ಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತರೆ.

ತಮ್ಮನು್ನ ಸಂತಸಗೊಳಿಸುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಅವರು
ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಳಕಾದ
ಕಲೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 14 ಅವರು ಜಾರತ್ವದಿಂದ
ತುಂಬಿದ ಮತು್ತ ಪಾಪವನು್ನ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದುಬರ್ಲರನು್ನ ಪಾಪವೆಂಬ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಥರ್ವನೆ್ನೕ ಕಲಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

15 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೊರೆದು,
ಕೆಟ್ಟಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಬಿಳಾಮನು ಬೆಯೋರನ ಮಗ.
ಅವನು ಅಧಮರ್ದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಲಾಭವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 16

ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು ಒಂದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಯು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಅದು ಒಂದು ಮೂಕಪಾ್ರಣಿ. ಆದರೆ ಅದು
ಮಾನವನಂತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹುಚು್ಚತನಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ
ಮಾಡಿತು.

17 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಒರತೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮೋಡಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಗ್ಗತ್ತಲಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 18

ಅವರು ಅಥರ್ವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಗಳಿಂದ ಬಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಜನರನು್ನ ಪಾಪಗಳ ಬಲೆಗೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ತಪು್ಪಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದ ಜನರನು್ನ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ
ಪಾಪಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸುವ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು
ಅವರನು್ನ ದಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ. 19 ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಆ
ಜನರಿಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರೇ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗದೆ ನಾಶವಾಗುವಂಥ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ
ಸೋತುಹೋಗಿದಾ್ದನೋ ಅದಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

20 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನು್ನ
ಪಾರುಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗುತಾ್ತರೆ. 21 ಹೌದು, ಆ ಜನರು ಸರಿಯಾದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೇ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಸರಿಯಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಪವಿತ್ರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ
ವಿಮುಖರಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೇ
ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ. 22 ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಗಾದೆಗಳಂತೆಯೇ ಅವರು
ಮಾಡಿದರು: “ನಾಯಿಯು ತಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನೆ್ನೕ ನೆಕ್ಕಲು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು” ಮತು್ತ “ತೊಳೆದ ಹಂದಿಯು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರಳಾಡಲು ಹೋಯಿತು.”

ಯೇಸು ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತಾ್ತನೆ

ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಎರಡನೆ
ಪತ್ರವಿದು. ನಿಮ್ಮ ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಮನಸು್ಸ ಮತೆ್ತ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನು್ನ

ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಿಂದಿನಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕನಾದ ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಿ ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತ ಜೀವಿಸುತಾ್ತರೆ.
4 ಆ ಜನರು, “ಆತನು ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು.
ಆತನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಸತು್ತಹೋದರು. ಆದರೆ ಈ
ಲೋಕವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

5 ಆದರೆ ಬಹಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಆಕಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರು ಲೋಕವನು್ನ ನೀರೊಳಗಿಂದ
ಮತು್ತ ನೀರಿನಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವೆಲಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಿದವು. 6 ಬಳಿಕ ಆ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ
ನಾಶವಾಯಿತು. 7 ಈಗಿರುವ ಆಕಾಶಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಗೂ ಅದೇ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ನಾಶಗೊಳ್ಳಲು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುವ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ನಾಶನಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

8 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇದೊಂದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ.
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವು ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಂತಿದೆ ಮತು್ತ ಸಾವಿರ
ವಷರ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತಿದೆ. 9 ಕೆಲವು ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಭುವು ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ತಡವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ. ಯಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ
ಕಳೆದುಹೋಗಬಾರದೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು, ಪಾಪ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

10 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು ಮತೆ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು
ಬರುವಂತೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವು ಮಹಾ
ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲೋಕವೂ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ. 11 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತಹ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಎಂತಹ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು? ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು
ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. 12 ನೀವು ದೇವರ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು. ಆ ದಿನವು ಬಂದಾಗ,
ಆಕಾಶವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ನಾವಾದರೋ
ದೇವರು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವ ನೂತನ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ
ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನೀತಿಯು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು.

14 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಪವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಲು
ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವರಾಗಿರಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 15 ನಾವು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನಾದ
ಪೌಲನು ದೇವರಿಂದ ತನಗೆ ದೊರೆತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ
ಬರೆದಾಗ ಇದನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಪೌಲನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ
ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯುತಾ್ತನೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವವುಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬೇಕೆಂದೇ ತಪಾ್ಪಗಿ ಅಥೈರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಮೂಢರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಇತರ
ಭಾಗಗಳನೂ್ನ ತಪಾ್ಪಗಿ ವಿವರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ತಾವೇ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

17 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಆ ಕೆಟ್ಟಜನರು
ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಮತು್ತ
ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ! ಆಮೆನ್.

2 ಪೇತ್ರನು 2:9 851 2 ಪೇತ್ರನು 3:18
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1 ಯೋಹಾನ

ಈ ಲೋಕವು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ
ಇದ್ದ ಜೀವವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ: ಅದನು್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದೆವು; ಕಣಾ್ಣರೆ

ನೋಡಿದೆವು, ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿದೆವು, ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟಿ್ಟ
ನೋಡಿದೆವು. 2 ಆ ಜೀವವು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ನಾವು
ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ ಬಲೆ್ಲವು. ನಾವೀಗ
ನಿಮಗೆ ಆ ಜೀವದ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೀವ. ದೇವರು ಈ ಜೀವವನು್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 3 ನಾವು ನೋಡಿದವುಗಳನೂ್ನ
ಕೇಳಿದವುಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
ನಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ
ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮತು್ತ
ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡವಿರುವಂಥದು್ದ. 4 ನಮ್ಮ
ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಲೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಾ್ತನೆ
5 ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಾತೆರ್ ಏನೆಂದರೆ,

ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಆತನಲಿ್ಲ ಅಂಧಕಾರವಿಲ್ಲ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ನಾವು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 7

ದೇವರು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೂ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ
ಪರಸ್ಪರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಗನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವೇ
ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆತನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತಾ್ತನೆ. 10 ನಾವು
ಪಾಪಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರನೆ್ನೕ ಸುಳು್ಳಗಾರನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡದಿರಲೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪವನು್ನ

ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿದಾ್ದನೆ.
ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವ ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
2 ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಪಾಪಗಳ
ನಿವಾರಣೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ಮಾಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 4

“ದೇವರನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ದೇವರ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದರಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವನು, ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಜೀವಿಸಬೇಕು.

ಇತರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
7 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹೀತರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ

ಬರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ನಿಮಗಿತು್ತ. ನೀವು
ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ

ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. ಅದರ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ
ನೀವು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕತ್ತಲೆಯು ಕಳೆದುಹೋಗುತಿ್ತದೆ ಮತು್ತ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಈಗಾಗಲೇ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತದೆ.

9 “ನಾನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವವನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವನಿನೂ್ನ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
10 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವಂಥದೆ್ದೕನೂ ಅವನಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಧಕಾರವು ಅವನನು್ನ ಕುರುಡನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

12 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
13 ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರುವಾತನನು್ನ ನೀವು

ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

14 ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ತಂದೆಗಳೇ, ಆದಿಯಿಂದ ಇರುವಾತನನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಯುವಕರೇ, ನೀವು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದರಿಂದ

ಮತು್ತ ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
15 ಈ ಲೋಕವನಾ್ನಗಲಿ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳನಾ್ನಗಲಿ

ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಿಗೆ ತಂದೆಯ
(ದೇವರ) ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಟ್ಟವುಗಳು ಇಂತಿವೆ: ನಮ್ಮ ಪಾಪಸ್ವಭಾವವನು್ನ ತಣಿಸಲು
ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳು, ನಾವು ನೋಡುವ
ಪಾಪಪೂರಿತವಾದದ್ದನು್ನ ಪಡೆಯಲಿಚಿ್ಛಸುವುದು, ಮತು್ತ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲಯೇ ದುರಹಂಕಾರಪಡುವುದು. ಆದರೆ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೂ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ
ಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. 17 ಈ ಲೋಕವು ಮತು್ತ ಜನರು
ಬಯಸುವಂಥವುಗಳು ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವವನು ಸದಾಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ
18 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರ

ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೇಕ ಶತು್ರಗಳು
ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು.
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ನಮ್ಮವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಾತನು (ದೇವರು ಅಥವಾ ಕಿ್ರಸ್ತನು)
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಬರೆಯಬೇಕು?
ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ!
ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಸುಳೂ್ಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
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22 ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವನು ಯಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವನೇ ಸುಳು್ಳಗಾರ. ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವೈರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ (ದೇವರು), ಆತನ
ಮಗನನಾ್ನಗಲಿ (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಮಗನನು್ನ ನಂಬದೆ
ಇರುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ.

24 ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿರುವ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಗಾ್ದನವೇ ಈ ನಿತ್ಯಜೀವ.

26 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪು್ಪಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೆಳೆಯುವ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 27 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮಗೆ
ವಿಶೇಷವಾದ ವರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವನು. ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಉಪದೇಶಕರ ಅಗತ್ಯವೂ
ಇಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದುದು, ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ
ಉಪದೇಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ.

28 ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಳಿ
ಬರುವ ದಿನದಂದು ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಾಚಿಕೆಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 29

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೋಗ್ಯವಾದುದನು್ನ ಮಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ

ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಾದರೋ
ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದನು್ನ ಅಥರ್ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 2 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ
ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ
ಏನಾಗುವೆವೆಂಬುದನು್ನ ನಮಗಿನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು
ಆತನಂತಾಗುವೆವು. ನಾವು ಆತನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ನೋಡುವೆವು.
3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

4 ಪಾಪ ಮಾಡುವವನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಹೌದು, ಪಾಪಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯಾವ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 5 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು
ಬಂದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆತನಲಿ್ಲ ಪಾಪವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. 6

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಆತನನು್ನ ಎಂದೂ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ ಮತು್ತ ಎಂದೂ
ತಿಳಿದವನಲ್ಲ.

7 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾರೂ ತಪು್ಪಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ
ಎಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನಂತೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಸೈತಾನನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರ ಮಗನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸೈತಾನನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಬಂದನು.

9 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಹೊಸ
ಜೀವವು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕಾರಣ ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವನಿಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂಬುದನೂ್ನ
ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂಬುದನೂ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯೋಗ್ಯವಾದುದನು್ನ ಮಾಡದಿರುವ ಜನರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರ ಮಗನಲ್ಲ.

ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು
11 ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನೀವು

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ. 12 ನೀವು ಕಾಯಿನನಂತಿರಬೇಡಿ.
ಅವನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ
(ಹೇಬೆಲ) ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ
ಕೊಂದದೆ್ದೕಕೆ? ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೂ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೃತ್ಯಗಳು
ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ.

13 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ಲೋಕದ ಜನರು
ನಿಮ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವಾಗ ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳ್ಳದಿರಿ. 14 ನಾವು
ಮರಣವನು್ನ (ಪಾಪಗಳನು್ನ) ತೊರೆದು ಜೀವಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ
ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ನಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇನೂ್ನ
ಮರಣದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. 15 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯಾವ
ಕೊಲೆಗಾರನಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯಜೀವ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಯೇಸು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೆಂದರೇನೆಂಬುದನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾದವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೂ
ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ಈ ಲೋಕದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವನಾದರೂ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನೇಕೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 18 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೇವಲ
ಶಬ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಇರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು.

19 ನಾವು ಸತ್ಯಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದನು್ನ ಈ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನಾವು ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಗಿಂತ
ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನು. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

21 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಾವು ತಪು್ಪ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಬರಲು
ಸಾಧ್ಯ. 22 ಮತು್ತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವವುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ
ನೀಡುತಾ್ತನೆ. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ
ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 23 ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ
ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಾವು
ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. 24

ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತಾ್ತನೆ. ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದದೆ? ದೇವರು
ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ.

ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರ ವಿರುದ್ಧ ಯೋಹಾನನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಆತ್ಮವನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರಿಂದ

ಬಂದವುಗಳೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2

ದೇವರಾತ್ಮವನು್ನ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. “ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಾನು
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದಾ್ದಗಿದೆ.
3 ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳದ ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ.
ಅದು ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮ. ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರುತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅವರನು್ನ (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು) ಸೋಲಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಾತನು (ದೇವರು) ಈ ಲೋಕದ ಜನರಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ
(ಸೈತಾನ) ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 5 ಆ ಜನರು (ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು)
ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ
ಲೋಕವು ಕೇಳುತ್ತದೆ. 6 ನಾವಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ಬಂದವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದು ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ, ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದನು್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ
7 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ

ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ದೇವರಿಂದ
ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. 8 ಪಿ್ರೕತಿಸದಿರುವವನು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ. 9 ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ
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ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 10 ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ
ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿ. ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ನಿಜವಾದ
ಪಿ್ರೕತಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

11 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು! ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 12

ದೇವರನು್ನ ಯಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತಾ್ತನೆ.
ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದ ಮಟ್ಟವನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

13 ನಾವು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 14 ದೇವರು
ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ನಾವು
ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಅದನೆ್ನೕ. 15

“ಯೇಸುವೇ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಆ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರೂ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ. 17 ಹೀಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವ ದಿನದಂದು ನಾವು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾವು ಆತನಂತೆಯೇ (ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಥವಾ ದೇವರು)
ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. 18 ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಲಿ್ಲರುವುದೋ ಅಲಿ್ಲ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಪರಿಪೂಣರ್ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ದಂಡನೆಯೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವಂಥದು್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯವಿರುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿಲ್ಲ.

19 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಮೊದಲು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 20 “ನಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನಾ್ನಗಲಿ
ಸಹೋದರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ, ಅವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ! 21 ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವರು

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವವರು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯನು್ನ (ದೇವರನು್ನ)
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. 2

ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ? ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿವೆ. 3 ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದು. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನಮಗೆ
ಕಠಿಣವಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. 5 ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸುವವನು
ಯಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ನಂಬುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಮಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸುತಾ್ತನೆ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು
6 ಬಂದಾತನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಯೇಸು ನೀರಿನಿಂದ

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಂದನು. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ನಮಗೆ
ಆತ್ಮನು ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 7

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿವೆ:
8 ಆತ್ಮ, ನೀರು ಮತು್ತ ರಕ್ತ. ಈ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪಾ್ರಯವು
ಒಂದೇ.

9 ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಗನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವೇ ಆತನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 10 ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನು ದೇವರಿಂದ
ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತಾ್ತನೆ. ದೇವರನು್ನ ನಂಬದೆ
ಇರುವವನು, ದೇವರನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದುದನು್ನ ಅವನು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ತಾನು
ದಯಪಾಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. ಈ ನಿತ್ಯಜೀವವು
ಆತನ ಮಗನಲಿ್ಲದೆ. (ಯೇಸು) 12 ಯಾವನಲಿ್ಲ ಆ
ಮಗನಿರುತಾ್ತನೋ ಅವನಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಮಗನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.

ಈಗ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ
13 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ

ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವಿದೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವಂತೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ನಾವು
ಯಾವ ಸಂದೇಹಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಇದರ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ (ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ) ನಮಗೆ
ಬೇಕಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆ. 15 ನಾವು ದೇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನು ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

16 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯಾಗಲಿ
ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನು್ನ (ನಿತ್ಯವಾದ ಮರಣಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವ
ಪಾಪವನ್ನಲ್ಲ) ಕಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಆ ಸಹೋದರನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ
ಆ ಸಹೋದರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರು ಆ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸದಿರುವ
ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡುವವರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮರಣದ
ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವ ಪಾಪವಿದೆ. ಈ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. 17 ನೀತಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದುದೆಲಾ್ಲ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯದಿರುವ ಪಾಪವೂ ಇದೆ.

18 ದೇವರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ
ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಕೆಡುಕನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ
ವಶದಲಿ್ಲದೆ. 20 ದೇವರ ಮಗನು ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವರ ಮಗನು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿರುವನು. ಈಗ ನಾವು ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲವು.
ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಾತನು ದೇವರೇ. ಸತ್ಯ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆತನ
ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ನೆಲೆಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು
ಸತ್ಯದೇವರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯ
ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿ.
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ಸಭಾಹಿರಿಯನು, ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.

ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ. 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ
ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವುದು.

3 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಾವು ಈ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಸತ್ಯದ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಮೂಲಕ
ಪಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.

4 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಸತ್ಯಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 5 ಪಿ್ರಯ ಅಮ್ಮನವರೇ, ಈಗ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿರದೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದ
ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. 6 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದೇ
ಪಿ್ರೕತಿ. ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. ನೀವು
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರುವಿರಿ.

7 ಈಗ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರಿದಾ್ದರೆ. ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸತ್ಯವನು್ನ

ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದವನು ಸುಳು್ಳಬೋಧಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ವೈರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 8 ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ! ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಇರುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪೂಣರ್ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವನು ದೇವರನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ
ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. 10 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಬೇಡಿ. 11 ನೀವು ಅವನನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರೆ ಅವನ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ನೀವೂ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು.

12 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಬಹಳಷಿ್ಟದೆ. ಆದರೆ ನಾನು
ಕಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ ಬಳಸಲಿಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು,
ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತಸವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡವಳಾದ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
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3 ಯೋಹಾನ

ಸಭಾಹಿರಿಯನು, ತಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ,
ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಗಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ.
2 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು
ಸವರ್ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದೂ
ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದೂ ನಾನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸಹೋದರರಾದ ಕೆಲವರು ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲಿ್ಲರುವ
ಸತ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀನು ಸತ್ಯಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದು
ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 4 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಸತ್ಯಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಕೇಳುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರಾದವರಿಗೆ
ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ! 6

ನಿನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಸಹೋದರರು ಸಭೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಕರವಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು. 7 ಈ ಸಹೋದರರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಹೊರಟಿದಾ್ದರೆ. ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಂದ ಅವರು
ಯಾವ ಸಹಾಯವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾಗ, ಸತ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರು ಮಾಡುವ
ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಾವೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

9 ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದೆನು. ಆದರೆ ನಾವು
ಹೇಳಿದುದನು್ನ ದಿಯೊತೆ್ರೕಫನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಾನೇ ಅವರ
ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಚಿ್ಛಸುತಾ್ತನೆ. 10 ನಾನು
ಬಂದಾಗ, ದಿಯೊತೆ್ರೕಫನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸುಳ್ಳನೂ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ! ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಆ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಅವನು ಒಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ
ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಜನರನೂ್ನ ಅವನು
ತಡೆಯುತಾ್ತನೆ. ಆ ಜನರು ಸಭೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಅವನು
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

11 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ;
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ
ಎಂದೂ ತಿಳಿಯದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

12 ದೇಮೇತಿ್ರಯನ ಬಗೆ್ಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸತ್ಯವೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು ನಾವೂ ಸಹ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು
ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

13 ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಚಿ್ಛಸುವ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ
ನಾನು ಕಾಗದವನೂ್ನ ಇಂಕನೂ್ನ ಬಳಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುವುದಿಲ್ಲ. 14

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. 15 ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು
ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟು್ಟ
ನಮ್ಮ ವಂದನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು.
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ಯೂದನು

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಯಾಕೋಬನ ಸಹೋದರನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೂದನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯರಾದವರಿಗೂ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಬರೆಯವ ಪತ್ರ.
2 ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ, ಶಾಂತಿ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ.

ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ
3 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ

ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಇಚಿ್ಛಸಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು
ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ
ಹೋರಾಡುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಒಂದೇಸಲ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
ಅದು ಸವರ್ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ. 4 ಕೆಲವು ಜನರು
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇವರಿಗಾಗುವ
ದಂಡನೆಯ ಕುರಿತು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ನೆವಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯನಾದ ಮತು್ತ
ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

5 ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ತಂದು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ತರುವಾಯ ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದನು. 6 ದೇವದೂತರು ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಸ್ವಂತ ವಾಸಸಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದದ್ದನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವು ಈ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಅವರನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 7 ಸೊದೋಮ್
ಮತು್ತ ಗೊಮೋರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವುಗಳೂ ಆ
ದೇವದೂತರಂತಾದವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳು ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಬೆಂಕಿಯ
ದಂಡನೆಯಿಂದ ಸಂಕಟಪಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಂಡನೆಯು
ನಮಗೊಂದು ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿದೆ.

8 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ
ರೀತಿಯಾಗುವುದು. ಅವರ ಕನಸುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ
ಮಾಗರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿವೆ. ಅವರು ಪಾಪಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ನನು್ನ ಮಲಿನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತರೆ; ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವದೂತರ ವಿರುದ್ಧ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 9 ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ
ಮಿಕಾಯೇಲನೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯ ದೇಹವು
ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಸೈತಾನನ ಬಗೆ್ಗ
ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲು ಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳದೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಗದ್ದನೂ್ನ ಟೀಕಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥರ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ
ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಸಹಜಪ್ರವೃತಿ್ತಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೇ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.
11 ಅವರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಈ ಜನರು ಕಾಯಿನನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇವರು ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ,
ಬಿಳಾಮನ ತಪು್ಪಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಕೋರಹನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಜನರೂ ದೇವರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೋರಹನಂತೆ
ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ.

12 ನಿಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರು
ಮುಳುಗಿಹೋದ ಬಂಡೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವ
ಕುರುಬರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ಮೋಡಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ.
ಗಾಳಿಯು ಆ ಮೋಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
ಅವರು ಕಾಲಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲಬಿಡದ ಮತು್ತ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಬಂದು
ಉರುಳಿಹೋದ ಮರಗಳಿಂತಿದಾ್ದರೆ. 13 ಇವರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲನ
ಭೀಕರವಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಅಲೆಗಳು ನೊರೆಯನು್ನ
ಕಾರುವಂತೆ ಇವರು ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಈ
ಜನರು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. ಇವರಿಗಾಗಿ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

14 ಆದಾಮನ ಏಳನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವನಾದ ಹನೋಕನು ಈ
ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ: “ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 15 ಪ್ರಭುವು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಭಕಿ್ತಹೀನರು ತನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಷ್ಠರು
ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ದೂಷಣೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು
ಆತನು ಬರುತಾ್ತನೆ.”

16 ಈ ದುಬೋರ್ಧಕರಾದರೋ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರೂ ತಪು್ಪ
ಹುಡುಕುವವರೂ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರೂ
ಬಡಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಮುಖಸು್ತತಿ
ಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತು್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳು
17 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. 18 ಅಪೊಸ್ತಲರು ನಿಮಗೆ, “ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು ನಗುವ ಜನರಿರುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನುಸಾರವಾದ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 19 ಈ
ಜನರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತರೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಸ್ವಭಾವದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಲ್ಲ.

20 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢವಾಗಿರಿ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಿ.

22 ಸಂದೇಹವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. 23 ಇತರ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿ. ಆ ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು
ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಪಾಪಗಳಿಂದ
ಹೊಲಸಾಗಿರುವ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿರಿ
24 ಆತನು (ದೇವರು) ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬೀಳದಂತೆ

ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವ
ತಪೂ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಮಹಿಮಾ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರುವುದಕೂ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಮಹಾಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 25

ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ.
ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ, ಮಹತ್ವ, ಆಧಿಪತ್ಯ
ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ಪ್ರಕಟನೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಇದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆ. ದೇವರು ಬೇಗನೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ
ಇವುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2

ಯೋಹಾನನು ತಾನು ಕಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶ.
3 ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಂದೇಶದ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಓದುವವರೂ ಈ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರೂ
ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆರವೇರುವ ಕಾಲವು
ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.

ಯೋಹಾನನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ
4 ಏಷಾ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಯೋಹಾನನು
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ:

ವತರ್ಮಾನ, ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತಾ್ಕಲಗಳಲಿ್ಲರುವಾತನಿಂದ ಮತು್ತ
ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತು್ತ 5

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.
ಯೇಸು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೇಲೆದು್ದ
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಮೊದಲಿಗನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಲೋಕದ
ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯೇಸು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
(ಮರಣ) ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದನು; 6

ನಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಯೇಸುವಿಗೆ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಭಾವಗಳಿರಲಿ! ಆಮೆನ್.

7 ಇಗೋ, ಯೇಸು ಮೋಡಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು, ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ಸಹ
ನೋಡುವರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುವರು. ಹೌದು, ಇದು
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ! ಆಮೆನ್.

8 ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: “ನಾನೇ ಆದಿಯೂ
ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ವತರ್ಮಾನ, ಭೂತ ಮತು್ತ ಭವಿಷ್ಯತ್
ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲರುವಾತನು. ನಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನು.”

9 ಯೋಹಾನನೆಂಬ ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾನು ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ ಯೇಸುವಿನ
ಸತ್ಯಕೂ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪತೊ್ಮಸ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10

ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆಗ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ಶಬ್ದವು ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ. 11 ಆ ಧ್ವನಿಯು, “ನೀನು
ನೋಡುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್,
ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈರ, ಸಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಮತು್ತ ಲವೊದಿಕೀಯ
ಎಂಬ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

12 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂದು
ನೋಡಲು ನಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದಾಗ, ಏಳು ಬಂಗಾರದ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. 13 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
“ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ”ನಂತೆ ಇರುವಾತನನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಆತನು ಉದ್ದನೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದನು; ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ಆತನ ತಲೆಕೂದಲು
ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದವು; ಕಣು್ಣಗಳು
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿದ್ದವು; 15 ಪಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕಾಯಿಸಿದ ತಾಮ್ರದಂತಿದ್ದವು; ಧ್ವನಿಯು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ
ಘೋಷದಂತಿತು್ತ. 16 ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನ ಬಾಯೊಳಗಿನಿಂದ ಹರಿತವಾದ
ಇಬಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವು ಹೊರಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನ ಮುಖವು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ.

17 ನಾನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಆತನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ
ಸತ್ತವನಂತೆ ಕುಸಿದುಬಿದೆ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನನ್ನ
ಮೇಲಿಟು್ಟ, “ಹೆದರಬೇಡ! ನಾನೇ ಆದಿ ಮತು್ತ ಅಂತ್ಯ. 18 ನಾನೇ
ಜೀವಿಸುವಾತನು. ನಾನು ಸತೆ್ತನು, ಆದರೆ ಇಗೋ ನೋಡು, ನಾನು
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮರಣದ
ಮತು್ತ ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನೋಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. ಈಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆ. 20 ನನ್ನ
ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನೋಡಿದ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಂಡ
ಏಳು ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂಢಾಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ: ಏಳು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು. ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೆಂದರೆ
ಏಳು ಸಭೆಗಳು.” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

“ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದಿರುವಾತನು ಮತು್ತ ಏಳು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ
ತಿರುಗಾಡುವಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

2 “ನೀನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಕೆಲಸಮಾಡುತಾ್ತ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಜನರನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರು
ಸುಳು್ಳಗಾರರೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವೆ. 3 ನೀನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಯನು್ನ
ಬೇಸರಪಡದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ.

4 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನಿನ್ನ
ಮೊದಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊ; ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ. ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡು.
ನೀನು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಆದರೆ
ನೀನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ,
ನಿಕೊಲಾಯಿತರು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ.
ನಾನು ಸಹ ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

7 “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಯಾವನು
ಜಯಗಳಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಜೀವದಾಯಕ ಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಮರವು ದೇವರ ತೋಟದಲಿ್ಲದೆ.

ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
8 “ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿರುವಾತನು ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಸತು್ತ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದಾತನು ಆತನೇ.
9 “ನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ಬಡವನೆಂಬುದೂ

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತ. ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಆ
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅವರು ನಿಜವಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಅವರು ಸೈತಾನನ
ಸಮಾಜದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 10 ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹಾಕಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀನು ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.
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11 “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು. ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ
ಎರಡನೆಯ ಮರಣದಿಂದ ಕೇಡಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
12 “ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಹರಿತವಾದ ಇಬಾ್ಬಯಿಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಾತನು ನಿನಗೆ

ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
13 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಸೈತಾನನ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿರುವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ.
ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವೆ. ಅಂತಿಪನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಪನು ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ನಿನ್ನ ನಗರ ಸೈತಾನನು ವಾಸಿಸುವ ನಗರವಾಗಿದೆ.

14 “ಆದರೆ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು
ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಾಮನ ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರಿದಾ್ದರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ
ದುಬೋರ್ಧನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತವಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ
ಮಾಡಿದರು. 15 ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ.
ನಿಕೊಲಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ!
ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಆ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

17 “ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

“ಜಯಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ನಾನು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟರುವ
ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಬಿಳುಪಾದ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಹೊಸ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಲನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
18 “ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ದೇವಕುಮಾರನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಬೆಂಕಿಯ

ಉರಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವ
ತಾಮ್ರದಂತಿರುವ ಪಾದಗಳೂ ಇರುವಾತನು, ನಿನಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

19 “ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ,
ನಂಬಿಕೆ, ಸೇವೆ ಮತು್ತ ತಾಳೆ್ಮಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ಈಗ ನೀನು
ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 20 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೆಜೆಬೇಲ್ ಎಂಬ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ಆಕೆಯು
ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ
ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಸೆಳೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವಂತೆಯೂ ಆಕೆಯು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. 21 ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು
ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೂ
ಪರಿವತರ್ನೆ ಹೊಂದಲು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

22 “ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮಹಾಸಂಕಟಪಡುತಾ್ತ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ
ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಸಂಕಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅವಳು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು
ವಿಮುಖರಾಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇದನು್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23

ನಾನು ಅವಳ ಹಿಂಬಾಲಕರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತೆ್ತೕನೆ. ಮನುಷ್ಯರ
ಅಂತರಂಗವನೂ್ನ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರುವಾತನು
ನಾನೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ.

24 “ಆದರೆ ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಇನಿ್ನತರರಿಗೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಆಕೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ‘ಸೈತಾನನ ಅಗಾಧವಾದ ರಹಸ್ಯಗಳು’ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
25 ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಈಗ ನೀವಿರುವಂತೆಯೇ ಇರಿ.

26 “ಜಯಗಳಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ
ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: 27 ‘ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ. ಮಣಿ್ಣನ ಕುಡಿಕೆಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.’ 28 ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಕಿ್ತ ಇದೇ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಉದಯಸೂಚಕ
ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

ಸಾದಿರ್ಸ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ

“ಸಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಹೊಂದಿರುವಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ನೀನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನೀನು ಜೀವವುಳ್ಳವನೆಂದು
ಜನರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸತು್ತ
ಹೋಗಿರುವೆ. 2 ಎದೆ್ದೕಳು! ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸು. ನೀನು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 3

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಮರೆಯದೆ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನೂ್ನ
ಜೀವಿತವನೂ್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊ! ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ! ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು
ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಯಾವಾಗ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ.

4 “ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾದಿರ್ಸಿನ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಳಕು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವರು. ಅವರು
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸುತಾ್ತರೆ. 5

ಜಯಗಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಈ ಜನರಂತೆ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಹೆಸರನು್ನ ನಾನು ಜೀವಭಾದ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
7 “ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಬರೆ:
“ಪವಿತ್ರನೂ ಸತ್ಯವಂತನೂ ಆಗಿರುವಾತನು ನೀಡುವ

ಸಂದೇಶವಿದು: ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. ನಾನು ತೆರೆದದ್ದನು್ನ
ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಾರರು; ಮುಚಿ್ಚದ್ದನು್ನ ಯಾರೂ ತೆರೆಯಲಾರರು.

8 “ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚಲಾರರು.
ನೀನು ದುಬರ್ಲನೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಲು ನೀನು
ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಲಿಸು! ಅಲಿ್ಲ ಸೈತಾನನ ಗುಂಪಿಗೆ
ಸೇರಿದವರಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುಳು್ಳ. ಅವರು ನಿಜವಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ
ಜನರು ನೀವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಆಗ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 10

ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ
ಕಡುಶೋಧನೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

11 “ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗ ನೀನಿರುವಂತೆಯೇ ಇರು.
ಆಗ ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 12

ಜಯಗಳಿಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಆಧಾರಸ್ತಂಭವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಅವನು ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ
ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನೂ್ನ
ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೊಸ ಜೆರುಸಲೇಮೇ ಆ ಪಟ್ಟಣ. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ ದೇವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ,
ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು.

ಲವೊದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಪತ್ರ
14 “ಲವೊದಿಕೀಯದ ಸಭೆಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆ:
“ಆಮೆನ್ ಎಂಬಾತನು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯೂ

ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ:
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15 “ನೀನು ಮಾಡುವುದೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ. ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ
ಇಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ! ನೀನು ಬಿಸಿಯಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ ಅಥವಾ
ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಇರಬೇಕಿತು್ತ! 16 ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ
ಉಗುಳಿ ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೇನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀನು ದುರವಸೆ್ಥಗೆ ಒಳಗಾದವನಾಗಿರುವೆ,
ದೌಭಾರ್ಗ್ಯನಾಗಿರುವೆ, ದರಿದ್ರನಾಗಿರುವೆ, ಕುರುಡನಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ
ಬೆತ್ತಲಾಗಿರುವೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. 18 ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಪುಟಹಾಕಿದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ನೀನು ನನಿ್ನಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀನು
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಬಿಳಿವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ. ಆಗ ನೀನು
ನಾಚಿಕೆಕರವಾದ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಔಷಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನಿನಗೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವುದು.

19 “ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರನೆ್ನೕ ನಾನು ತಿದು್ದತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ! ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 20 ಇಗೋ, ನಾನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ತಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದರೆ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

21 “ನಾನು ಜಯಗಳಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. ಅಂತೆಯೇ ಜಯಗಳಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 22 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವವನೇ, ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಆಲಿಸು.”

ಯೋಹಾನನು ಪರಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಿದನು

ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯೇ ಮತೆ್ತ

ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿತು. ಆ ಧ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯ
ಧ್ವನಿಯಂತಿತು್ತ. ಆ ಧ್ವನಿಯು, “ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತ ಬಾ. ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
2 ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ವಶನಾದೆನು. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವಿತು್ತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಆ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3 ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೂಯರ್ಕಾಂತ, ಪದ್ಮರಾಗ
ಮಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಬಣ್ಣದ
ಕಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ.

4 ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ
ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5 ಆ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ
ಸಿಡಿಲಿನ ಆಭರ್ಟವೂ ಗುಡುಗಿನ ಧ್ವನಿಯೂ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಏಳು ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಈ
ದೀಪಗಳು ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವ
ವಸು್ತವೊಂದಿತು್ತ. ಅದು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸ್ಪಚ್ಛವಾಗಿತು್ತ.

ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮಗು್ಗಲಿನಲೂ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಜೀವಿಗಳ
ಹಿಂಭಾಗದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮುಂಭಾಗದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳು
ತುಂಬಿದ್ದವು. 7 ಮೊದಲನೆ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ.
ಎರಡನೆಯದು ಹಸುವಿನಂತಿತು್ತ. ಮೂರನೆಯದರ ಮುಖ
ಮಾನವನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಹಾರುವ
ಗರುಡನಂತಿತು್ತ. 8 ಈ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಆರು
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಜೀವಿಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮತು್ತ
ಒಳಭಾಗದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಈ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು
ಹಗಲಿರುಳು ಎಡಬಿಡದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು:
“ದೇವರಾದ ಪ್ರಭು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು;

ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು.
ಆತನು ಭೂತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನೂ ವತರ್ಮಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಇರುವಾತನೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಾತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.”
9 ಈ ಜೀವಿಗಳು, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನಿಗೆ

ಪ್ರಭಾವ, ಗೌರವ ಮತು್ತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವನು ಆತನೇ. 10

ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು

ಬದಿಗಿಟು್ಟ, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತ ಇಂತೆಂದರು:

11 “ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ!
ನೀನು ಪ್ರಭಾವ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು

ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವೆ.
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ನೀನೇ.

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದವು; ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡವು.”

ಯಾರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲರು?

ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರ ಎರಡು
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರಹವಿತು್ತ. ಅದು ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಿಂದ

ಮುದಿ್ರತವಾಗಿತು್ತ. 2 ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ಈ ಸುರುಳಿಯ ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಯಾರು?” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಾ್ಲಗಲಿ ಭೂಮಂಡಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ಪಾತಾಳದಲಾ್ಲಗಲಿ ಈ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
4 ನಾನು ಮತೆ್ತಮತೆ್ತ ಗೋಳಾಡಿದೆನು. 5 ಆದರೆ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ, “ಅಳಬೇಡ! ಯೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹವಾಗಿರುವಾತನು
(ಕಿ್ರಸ್ತ) ಜಯಗಳಿಸಿದನು. ಆತನು ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯವನು.
ಆತನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯಲು ಸಮಥರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಆ
ಕುರಿಮರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಕುರಿಮರಿಯು
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂತಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಇವು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಏಳು
ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದವು. 7 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
8 ಆಗ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಆ
ಕುರಿಮರಿಯ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಂತಿವಾದ್ಯವಿತು್ತ. ಧೂಪವು
ತುಂಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪಾತೆ್ರಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. 9

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಹಾಡನು್ನ
ಹಾಡಿದರು:
“ನೀನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ್ದರಿಂದ,
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಅದರ ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ (ಮರಣದಿಂದ) ಸಕಲ ಕುಲ, ಭಾಷೆ,
ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಜನರನು್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.

10 ಅವರನು್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ; ನಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ;

ಅವರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಳುವರು.”
11 ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ದೇವದೂತರ

ಧ್ವನಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಈ ದೇವದೂತರು ಸಿಂಹಾಸನದ, ನಾಲು್ಕ
ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಕೋಟಾ್ಯನು ಕೋಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12

ಈ ದೇವದೂತರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಇಂತೆಂದರು:
“ವಧಿತನಾದ ಕುರಿಮರಿಯು ಅಧಿಕಾರವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ,

ಜ್ಞಾನವನು್ನ, ಬಲವನು್ನ,
ಗೌರವವನು್ನ, ಪ್ರಭಾವವನು್ನ, ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯಲು

ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ!”
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಮಿಯ

ಕೆಳಭಾಗದಲೂ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲೂ್ಲ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು:
“ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನಿಗೂ

ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ, ಗೌರವ, ಪ್ರಭಾವ, ಅಧಿಕಾರಗಳು

ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ!”
14 ಆ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು “ಆಮೆನ್!” ಎಂದು ಹೇಳಿದವು.
ಹಿರಿಯರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಕುರಿಮರಿಯು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚತು

ನಂತರ ಕುರಿಮರಿಯು ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆನು. ಆ
ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಗುಡುಗಿನಂತೆ

ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು “ಬಾ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು. 2 ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ
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ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸವಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. ಆ ಸವಾರನಿಗೆ ಒಂದು
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅವನು ಶತು್ರವನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಾ್ತ
ಜಯಗಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು.

3 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ
ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ಬಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4

ಆಗ ಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಕೆಂಪು
ಕುದುರೆಯಾಗಿತು್ತ. ಈ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸವಾರನಿಗೆ
ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲೂ ಜನರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಮಾಡಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ನೀಡಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸವಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾಖಡ್ಗವನೂ್ನ
ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ.

5 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಆಗ
ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಪು್ಪ
ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸವಾರನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ತಕ್ಕಡಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 6 ಆಗ
ಒಬ್ಬನ ಸ್ವರವೋ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈ ಧ್ವನಿಯು ಹೊರ ಹೊಮಿ್ಮತು. ಆ
ಧ್ವನಿಯು, “ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಂದು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಗೋಧಿ.
ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಮೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ ಬಾಲಿರ್. ಆದರೆ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

7 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು, “ಬಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಧ್ವನಿಯು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. 8 ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು
ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಿರುವುದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸವಾರನೇ ಮೃತು್ಯ. ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಪಾತಾಳ ಎಂಬುವನು ಬಂದನು. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಕಾಲುಭಾಗದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ
ಬರಗಾಲದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಲೋಕದ ಮೇಲಿರುವ
ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು.

9 ಕುರಿಮರಿಯು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಆಗ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳಿರುವುದನು್ನ ನಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೂ್ಕ ತಾವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಕೊಂಡ
ಸತ್ಯಕೂ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಆತ್ಮಗಳೇ ಅವು.
10 ಈ ಆತ್ಮಗಳು, “ಪವಿತ್ರನಾದ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತನಾದ ಪ್ರಭುವೇ,
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ
ದಂಡಿಸಲು ನೀನು ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ?” ಎಂದು
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದವು. 11 ಆ ಆತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕಾಯುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಇನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಅವರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಲೆಗಳೆಲಾ್ಲ
ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

12 ಆ ಕುರಿಮರಿಯು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದನು. ಆಗ ಮಹಾಭೂಕಂಪವಾಯಿತು.
ಸೂಯರ್ನು ಕಪು್ಪ ಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಪಾ್ಪದನು. ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು
ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾದನು. 13 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬಿರುಗಾಳಿ
ಬೀಸಿದಾಗ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು ಮರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಉದುರುವಂತೆ ಉದುರಿದವು. 14 ಆಕಾಶವು ವಿಭಾಗಗೊಂಡು
ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು
ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದವು.

15 ಆಗ ಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಗುಲಾಮನೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಜೆಯೂ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ಮೇಲಿನ ಬಂಡೆಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 16 ಆ ಜನರು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ.
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರೆಮಾಡಿ; ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರೆಮಾಡಿ; 17 ಆತನ ಕೋಪವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮಹಾದಿನವು
ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಕೋಪದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಯಾರಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ 1,44,000 ಜನರು

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ
ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ

ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಬೀಸದಂತೆ ಅವರು
ಭೂಮಿಯ ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳ ಗಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2

ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಯಿಂದ

ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ
ಮುದೆ್ರಯು ಈ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಿತು್ತ. ಈ ದೇವದೂತನು
ನಾಲು್ಕಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಕರೆದನು.
ಭೂಮಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ದೇವರು ಈ ನಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ಆ
ದೇವದೂತನು ಈ ನಾಲ್ವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3 “ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಸೇವೆಮಾಡುವ ಜನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ ತನಕ
ಭೂಮಿಗಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರಕಾ್ಕಗಲಿ ಮರಗಳಿಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

4 ನಂತರ, ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ ನನಗೆ ಕೇಳಿಬಂತು.
ಅವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 1,44,000 ಮಂದಿ. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು.

5 ಯೂದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ರೂಬೇನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಗಾದನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
6 ಆಶೇರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
7 ಸಿಮೆಯೋನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಲೇವಿಯ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
8 ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದಿಂದ 12,000
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ 12,000

ಜನರ ಮಹಾಸಮೂಹ
9 ಬಳಿಕ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಜನರ ಮಹಾಸಮೂಹವನು್ನ

ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಎಣಿಸಲಾಗದಷು್ಟ ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆಗಳವರೂ ಲೋಕದ ಸಕಲ
ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಜನರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯ (ಯೇಸು) ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಖಜೂರ್ರದ ಗರಿಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 10 ಅವರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ,
“ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೆ ಜಯವು ಲಭಿಸಿತು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 11

ಹಿರಿಯರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದವು. ಅವರ
ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವದೂತರೆಲಾ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವದೂತರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. 12 ಅವರು, “ಆಮೆನ್! ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ ಪ್ರಭಾವವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸುತಿ್ತಯೂ ಗೌರವವೂ
ಅಧಿಕಾರವೂ ಮತು್ತ ಬಲವೂ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್!” ಎಂದರು.

13 ಆಗ ಹಿರಿಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು, “ಬಿಳಿ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜನರು ಯಾರು! ಅವರು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವರು?” ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

14 “ಸಾ್ವಮೀ, ಅವರು ಯಾರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು
ನಾನು ಉತ್ತರಿಸಿದೆನು.

ಆಗ ಹಿರಿಯನು, “ಈ ಜನರು ಭೀಕರ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ
ಬಂದವರು. ಅವರು ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತಮ್ಮ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಅವರು
ಶುಭ್ರವಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಬಿಳುಪಾಗಿದಾ್ದರೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರು
ಈಗ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದಾ್ದರೆ. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 16 ಆ ಜನರಿಗೆ
ಮತೆ್ತ ಹಸಿವೆಯಾಗಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಸೂಯರ್ನ
ತಾಪವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಯಾವ ತಾಪವೂ
ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧೆ್ಯ ಇರುವ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಅವರ ಕುರುಬನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಜೀವ ನೀಡುವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕವ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ
ದೇವರು ಒರಸಿಹಾಕುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರ

ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ
ಒಡೆದನು. ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ
ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಯಿತು. 2 ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಏಳು

ದೇವದೂತರು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು
ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
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3 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ
ನಿಂತನು. ಈ ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೆಲ್ಲರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪವನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ದೇವದೂತನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಧೂಪವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 4

ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ದೇವಜನರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ಆಗ
ದೇವದೂತನು ಧೂಪವಿದ್ದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ
ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳೂ ಮತಿ್ತತರ ಧ್ವನಿಗಳೂ ಭೂಕಂಪಗಳೂ
ಉಂಟಾದವು.

ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
6 ನಂತರ ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಏಳು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ

ಊದಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು.
7 ಮೊದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ

ಊದಿದನು. ಆಗ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಲಸಿದ್ದ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯ
ಮಳೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗ ಮತು್ತ ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟಹೋದವು; ಮತು್ತ
ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಸುಟು್ಟಹೋದವು.

8 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೋ ಎಂಬಂತಿದ್ದ
ವಸು್ತವೊಂದನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಆಗ
ಸಮುದ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ರಕ್ತವಾಯಿತು. 9

ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ
ಸತು್ತಹೋದವು ಮತು್ತ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ
ನಾಶವಾದವು.

10 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ
ಊದಿದನು. ಆಗ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತು್ತ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ನದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ
ನಕ್ಷತ್ರಕೆ್ಕ “ಕಹಿ ಮರ” ಎಂದು ಹೆಸರು. ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗವು ಕಹಿಯಾಯಿತು. ಈ ಕಹಿಯಾದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು
ಅನೇಕ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗ ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ
ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು.

13 ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದಂತೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಹಾರಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಪಕ್ಷಿಯು
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, “ತೊಂದರೆ! ತೊಂದರೆ! ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ! ಇತರ ಮೂರು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರು ತಮ್ಮ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದಾಗ ವಿಪತು್ತಗಳು
ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿತು.

ಐದನೆಯ ತುತೂರಿ — ಮೊದಲನೆ ವಿಪತು್ತ

ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ
ಊದಿದನು. ಆಗ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶದಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ

ನಕ್ಷತ್ರಕೆ್ಕ ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳವಾದ ಕೂಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಬೀಗದ ಕೈ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ನಂತರ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ತಳವಿಲ್ಲದ ಆಳವಾದ
ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಹೊಗೆಯು
ಬರುವಂತೆ ಆ ಕೂಪದಿಂದ ಹೊಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ
ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆಕಾಶವೂ
ಕಪಾ್ಪದವು.

3 ನಂತರ ಮಿಡತೆಗಳು ಹೊಗೆಯೊಳಗಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದಿಳಿದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚೇಳುಗಳಂತೆ ಕುಟುಕುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. 4 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹುಲಿ್ಲಗಾಗಲಿ ಸಸ್ಯಕಾ್ಕಗಲಿ
ಮರಕಾ್ಕಗಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ಆ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು
ಅವುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 5 ಜನಗಳಿಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ
ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ಕುಟುಕಿದಾಗ ಚೇಳು
ಕುಟುಕಿದಷೆ್ಟೕ ನೋವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು

ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಮರಣವನು್ನ ಬಯಸಿದರೂ ಮರಣವು ಅವರಿಗೆ
ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

7 ಮಿಡತೆಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ
ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಂತೆ
ಎನೋ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಮಾನವರ
ಮುಖಗಳಂತಿದ್ದವು. 8 ತಲೆಕೂದಲು ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ತಲೆಕೂದಲಂತಿತು್ತ;
ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ಹಲು್ಲಗಳಂತಿದ್ದವು. 9 ಎದೆಗಳು ಉಕಿ್ಕನ
ಕವಚಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು; ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಆತುರದಿಂದ
ಓಡುವ ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳ ಮತು್ತ ರಥಗಳ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 10

ಚೇಳುಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಬಾಲಗಳೂ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಜನರಿಗೆ
ಐದುತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ
ಬಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 11 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನು. ತಳವಿಲ್ಲದ
ಕೂಪದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಬೂ್ರ
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ಅಬದೊ್ದೕನ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
“ಅಪೊಲು್ಲವೋನ್” (ವಿನಾಶಕರ) ಎಂದೂ ಹೆಸರಿತು್ತ.

12 ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇನೂ್ನ
ಎರಡು ಮಹಾವಿಪತು್ತಗಳು ಬರಲಿದ್ದವು.

ಆರನೇ ತುತೂರಿಯ ಪಾ್ರರಂಭ
13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.

ಆಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ
ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಆ
ಧ್ವನಿಯು ತುತೂರಿಯಿದ್ದ ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ, “ಯೂಫ್ರಟಿಸ್
ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ಬಳಿ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿರುವ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15 ಈ ನಾಲು್ಕ
ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಇದೇ ವಷರ್, ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಇದೇ ದಿನ,
ಇದೇ ತಾಸಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಇವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 16 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶ್ವದಳದ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತು್ತಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

17 ನಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸವಾರರನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದರು: ಅವರು
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಾದ, ಕಪಾ್ಪದ, ನೀಲಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಧಕದಂತೆ
ಹಳದಿಯಾದ ಕವಚಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು
ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುದುರೆಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ,
ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. 18 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಕುದುರೆಗಳ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಬಂದ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 19 ಕುದುರೆಗಳ ಶಕಿ್ತಯು ಅವುಗಳ ಬಾಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳು ಜನರನು್ನ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲ
ಹೆಡೆಗಳುಳ್ಳ ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಇದ್ದವು.

20 ಈ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಸಾಯದೆ ಉಳಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೆವ್ವಗಳ ಆರಾಧನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟು್ಟ,
ನಡೆಯಲಾರದ, ನೋಡಲಾರದ ಮತು್ತ ಕೇಳಲಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಅವರು ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಇತರರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಾವು
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ, ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಳ್ಳತನವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ದೇವದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ

ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ನಾನು
ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ಮೇಘವನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಮನಬಿಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ
ದೇವದೂತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನಂತೆಯೂ ಅವನ ಕಾಲುಗಳು
ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುರುಳಿಯು
ಬಿಚಿ್ಚತು್ತ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಲಪಾದವನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ,
ತನ್ನ ಎಡಪಾದವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟು್ಟ, 3 ಸಿಂಹ
ಗಜಿರ್ಸುವಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಏಳು
ಗುಡುಗುಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಮಾತನಾಡಿತು.

4 ಅದನು್ನ ನಾನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ
ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ನನಗೆ, “ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೀನು
ಬರೆಯಬೇಡ. ಅವುಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟಿ್ಟರು” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಪ್ರಕಟನೆ 8:3 862 ಪ್ರಕಟನೆ 10:4
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5 ಅನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಬಲಗೈಯನು್ನ ಪರಲೋಕದತ್ತ ಚಾಚಿದನು. 6 ಆ ದೇವದೂತನು
ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಸಿರುವಾತನ ಮತು್ತ
ಆಕಾಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ, ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ್ಟದಾತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಹೀಗೆ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಮಾಡಿದನು: “ಇನು್ನ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; 7

ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಲು
ಸಿದ್ಧನಾಗುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ರಹಸ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆಯು
ನೆರವೇರುವುದು. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸುವಾತೆರ್ಯೇ ಈ ಯೋಜನೆ.”

8 ಬಳಿಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮತೆ್ತ ಅದೇ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ್ವನಿಯು ನನಗೆ, “ಹೋಗು, ದೇವದೂತನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ದೇವದೂತನು
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

9 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ,
“ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡು. ಅದು ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಅದು
ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದೆನು. ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಅದು ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ
ನಾನು ಅದನು್ನ ತಿಂದಬಳಿಕ, ಅದು ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕಹಿಯಾಯಿತು. 11 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, “ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳ, ಪ್ರಜೆಗಳ, ಭಾಷೆಗಳ ಮತು್ತ ರಾಜರುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

ತರುವಾಯ ದಂಡದಂತಿರುವ ಒಂದು ಅಳತೆಯ
ಕೋಲನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು:
“ಹೋಗು, ದೇವರ ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ

ಅಳತೆಮಾಡು; ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕಹಾಕು. 2

ಆದರೆ ಆಲಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಅಂಗಳವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಆ ಜನರು
ಪವಿತ್ರ ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತುಳಿದಾಡುವರು.
3 ನಾನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರು ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ.”

4 ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎರಡು
ಆಲಿವ್ ಮರಗಳು ಮತು್ತ ಎರಡು ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳೇ ಈ ಇಬ್ಬರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. 5 ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಡು ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಬಂದು
ಅವರ ಶತು್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದವರನೆ್ನಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 6 ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಲೂ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವನಾ್ನಗಿಸಲೂ ಭೂಮಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ
ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೂ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷು್ಟ ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಶಕ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ನಂತರ, ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರುವ ಮೃಗವು ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೃಗವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ,
ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. 8 ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಎರಡು ಶವಗಳು
ಮಹಾನಗರದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ಈ ನಗರಕೆ್ಕ ಸೊದೋಮ್
ಮತು್ತ ಈಜಿಪ್್ಟ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಗರದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಅಥರ್ವಿದೆ. ಪ್ರಭುವು ಈ ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 9 ಸಕಲ ಪ್ರಜೆ, ಕುಲ, ಭಾಷೆ,
ಜನಾಂಗದವರು ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ
ಶವಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು
ಜನರು ಒಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಜನರು ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರು
ಸಮಾರಂಭಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ನೀಡುತಾ್ತರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

11 ಆದರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವರು ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ ಜೀವ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾದರು. 12 ಅನಂತರ “ಮೇಲೇರಿ ಬನಿ್ನ!”
ಎಂದು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮಹಾವಾಣಿಯು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮೋಡದೊಂದಿಗೆ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರು. ಅವರು ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅವರ
ಶತು್ರಗಳು ನೋಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು.

13 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮಹಾಭೂಕಂಪವಾಯಿತು. ಆ ನಗರದ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾಶವಾಯಿತು. ಭೂಕಂಪದಲಿ್ಲ ಏಳು
ಸಾವಿರ ಜನರು ನಾಶವಾದರು. ಸಾಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರು ಬಹು
ಭಯಗೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿದರು.

14 ಎರಡನೆಯ ಮಹಾವಿಪತು್ತ ಮುಗಿಯಿತು. ಮೂರನೆಯ
ಮಹಾವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿದೆ.

ಏಳನೆಯ ತುತೂರಿ
15 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.

ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಆ ಶಬ್ದಗಳು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವು:
“ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮತು್ತ

ಆತನವನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಮಾಪಾರ್ಟಾಯಿತು.
ಆತನು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಳುವನು.”

16 ನಂತರ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿರಿಯರೇ ಇವರು. 17 ಆ
ಹಿರಿಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಭೂತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದತನೇ,
ವತರ್ಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇರುವಾತನೇ, ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ

ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿನ್ನ

ಆಡಳಿತವನು್ನ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

18 ಲೋಕದ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಸಮಯ.

ಸತ್ತವರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ

ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ
ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಸಮಯವಿದು.

ಲೋಕನಾಶಕರನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಮಯವಿದು.”
19 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಆಲಯವು ತೆರೆಯಿತು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳು
ಹೊಳೆದವು, ಶಬ್ದಗಳಾದವು, ಗುಡುಗುಗಳಾದವು,
ಭೂಕಂಪಗಳಾದವು ಮತು್ತ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

ಸಿ್ತ್ರೕ ಮತು್ತ ಘಟಸಪರ್

ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾ ಅದು್ಭತವು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಅಲಿ್ಲದ್ದಳು. ಆಕೆಯ
ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ

ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2 ಆಕೆಯು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆಯು ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.

3 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವು ಕಾಣಿಸಿತು:
ಕೆಂಪಾದ ಮಹಾ ಘಟಸಪರ್ವೊಂದು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ
ಏಳು ತಲೆಗಳಿದು್ದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಏಳು
ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 4 ಆ
ಸಪರ್ದ ಬಾಲವು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಸೆಳೆದೆಳೆದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಿತು. ಆ
ಘಟಸಪರ್ವು ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಹೆರುವ ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿಹಾಕಲು
ಆ ಸಪರ್ವು ಕಾದುಕೊಂಡಿತು್ತ.

5 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಆಳುವ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವಳ
ಮಗುವನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. 6 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನಗಾಗಿ ದೇವರು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಮರುಳುಗಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಆ
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ
ಕಾಲ ಪೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.

7 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಯಿತು.
ಮಿಕಾಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹದೂತರು ಆ ಘಟಸಪರ್ದ
ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆ ಘಟಸಪರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ದೂತರೂ
ಹೋರಾಡಿದರು. 8 ಆದರೆ ಆ ಘಟಸಪರ್ವೂ ಅದರ ದೂತರೂ
ಸೋತುಹೋಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 9 ಆ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಪರಲೋಕದಿಂದ (ಆ
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ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸೈತಾನನೆಂತಲೂ ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದು
ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಪು್ಪ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.) ಅದರ
ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.

10 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಾ್ಲದ ಒಂದು ಮಹಾಶಬ್ದವನು್ನ ನಾನು
ಕೇಳಿದೆನು: “ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜಯವು, ಶಕಿ್ತಯು ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯವು
ಹಾಗೂ ಆತನವನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರವು ಈಗ ಬಂದಿವೆ.
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವವನನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಎಸೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಬಗೆ್ಗ ಅವನು ದೂರು ಹೇಳಿದನು.
11 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ
ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದಲೂ ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಜೀವಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮರಣಕೆ್ಕ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೇ,
ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ! ಆದರೆ ಭೂಮಿಯೇ, ಸಮುದ್ರವೇ, ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದು!
ಸೈತಾನನು ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ತನಗಿರುವುದು
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.”

13 ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ತನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. 14 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಮಹಾಗರುಡನ
ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ತನಗಾಗಿ
ಮರುಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಾರಿ ಹೋಗಲು ಆಕೆಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಅವಳು ಮೂರುವರೆ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದುತಾ್ತ ಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಕಾಣದಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವಳು.

15 ಆಗ ಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನದಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ
ಹೊರಚೆಲಿ್ಲತು. ಆ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಅವಳನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚ
ಕೊಂಡುಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆ ಘಟಸಪರ್ದ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ.
16 ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತನ್ನ
ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆದು, ಘಟಸಪರ್ದ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ
ನದಿಯನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 17 ಆಗ ಘಟ ಸಪರ್ವು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆಕೆಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವರ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು
ಹೋಯಿತು.

18 ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

ಎರಡು ಪಾ್ರಣಿಗಳು

ನಂತರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮೃಗವು ಹೊರಗೆ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದರ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ದೇವದೂಷಣೆ ನಾಮಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 2 ಈ ಮೃಗವು ನೋಡಲು ಚಿರತೆ ಯಂತಿತು್ತ.
ಅದರ ಪಾದಗಳು ಕರಡಿಯ ಪಾದಗಳಂತಿದ್ದವು. ಅದರ ಬಾಯಿಯು
ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಯಂತಿತು್ತ. ಘಟಸಪರ್ವು ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಕವಾದ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನೀಡಿತು.

3 ಮೃಗದ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆಯು ಗಾಯಗೊಂಡು ಸತ್ತಂತೆ
ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ಮರಣಕರವಾದ ಈ ಗಾಯವನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 4 ಆ
ಘಟಸಪರ್ವು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಪರ್ವನೂ್ನ ಆ ಮೃಗವನೂ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ,
“ಮೃಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? ಅದರ ವಿರುದ್ಧ
ಯಾರು ಹೋರಾಡಬಲ್ಲರು?” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಬಡಾಯಿ ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ
ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ
ನೀಡಲಾಯಿತು. 6 ಆ ಮೃಗವು ದೇವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲು
ತನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆ
ಮಾಡಿತು. 7 ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೃಗಕೆ್ಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಕಲ
ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಭಾಷೆ ಮತು್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಆ
ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 8 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ
ಮೃಗವನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. ಲೋಕವು
ಆರಂಭಗೊಂಡಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ
ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲವೋ
ಅವರೇ ಈ ಜನರು.

9 ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸಲಿ:

10 ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವವನು
ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವನು.

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು
ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ತಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

11 ನಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಮತೊ್ತಂದು
ಮೃಗವನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಟಗರಿನಂತೆ ಎರಡು
ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
12 ಈ ಮೃಗವು ಮೊದಲಿನ ಮೃಗದ ಅಧಿಕಾರವನೆ್ನೕ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲಿನ ಮೃಗವನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಮರಣಕರವಾದ ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾದದೆ್ದೕ ಮೊದಲನೆಯ
ಮೃಗ. 13 ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಮಹಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತದೆ.

14 ಈ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ತನಗೆ
ನೀಡಿರುವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ
ಮರುಳು ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಲು ಅದು ಈ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಗಾಯಗೊಂಡಿದೂ್ದ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಗೌರವ ತೋರಲು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವಂತೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿತು. 15 ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಜೀವ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಮಾತಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಬಂದಿತು.
ಅದು ತನ್ನನು್ನ ಪೂಜಿಸದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಲು್ಲವುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ
ಹೊರಡಿಸಿತು. 16 ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು ಸಹ ಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆ
ಚಿಕ್ಕವರನು್ನ, ದೊಡ್ಡವರನು್ನ, ಶಿ್ರೕಮಂತರನು್ನ, ಬಡವರನು್ನ,
ಗುಲಾಮರನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರರನು್ನ, ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿತು. 17 ಈ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಕೊಳು್ಳವಂತಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಮಾರುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರುತು ಏನೆಂದರೆ ಆ ಮೃಗದ ಹೆಸರು
ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯ.

18 ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಮೃಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಖೆ್ಯಯಾಗಿದೆ. ಅವನ ಸಂಖೆ್ಯ 666.

ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರ ಉತ್ಸವ ಗೀತೆ

ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಇದ್ದನು. ಆತನು ಚೀಯೋನ್
ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ

1,44,000 ಜನರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮತು್ತ ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ.

2 ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಅದು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದದಂತೆ ಮತು್ತ
ಗುಡುಗಿನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಇದಿ್ದತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಬಾರಿಸುತಿ್ತರುವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3

ಜನರು ಸಿಂಹಾಸನದ, ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದರು. ಈ ಲೋಕದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ 1,44,000 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಾಡನು್ನ
ಕಲಿಯಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡನು್ನ ಬೇರೆ ಯಾರೂ
ಕಲಿಯಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

4 ಇವರು ಸಿ್ತ್ರೕ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮಲಿನರಾಗದೆ ಕನಿ್ನಕೆಯರಂತೆ
ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಹೋದಕಡೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತರೆ. ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರೇ 1,44,000 ಮಂದಿ. ದೇವರಿಗೂ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೂ ಅಪಿರ್ತರಾದವರಲಿ್ಲ ಇವರೇ
ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. 5 ಈ ಜನರು ಸುಳು್ಳಗಾರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.

ಮೂರು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು
6 ನಂತರ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ವಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ

ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹಾರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆ, ಭಾಷೆಗಳ
ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿತ್ಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಆ
ದೇವದೂತನಲಿ್ಲತು್ತ. 7 ಆ ದೇವದೂತನು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ,
“ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು
ತೀಪುರ್ ನೀಡುವ ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ಆತನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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8 ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ಮೊದಲನೆಯ
ದೇವದೂತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ, “ಅವಳು ನಾಶವಾದಳು!
ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ನಗರಿಯು ನಾಶವಾದಳು! ಆಕೆಯು ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ಮತು್ತ ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು
ದೇವದೂತರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಈ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಮೃಗವನೂ್ನ ಮೃಗದ
ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಆರಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ
ಹಣೆಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದು. 10 ಅವನು ದೇವರ
ಕೋಪವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ
ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಅದರ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯ
ಸಮೇತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕದಿಂದ
ಯಾತನೆಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 11 ಅವರ ಯಾತನೆಯೆಂಬ ಹೊಗೆಯು
ಸದಾ ಏಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಮೃಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವ ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಜನರಿಗೆ ಹಗಲಲೂ್ಲ ರಾತಿ್ರಯಲೂ್ಲ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೆಂಬುದೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.” 12 ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟರಬೇಕು.

13 ನಂತರ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿತು: “ಇದನು್ನ ಬರೆ: ಇಂದಿನಿಂದ
ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತರಾಗಿದು್ದ ಸಾಯುವಂತಹ ಜನರು ಧನ್ಯರು.”

“ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ. ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದವರಾಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಮಾಡಿದುದೆಲ್ಲವೂ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲ
14 ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತೆ

ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದವನು ಆ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹರಿತವಾದ ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 15 ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಈ ದೇವದೂತನು ಮೋಡದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಭೂಮಿಯ ಫಸಲನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲವು
ಬಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಸಲು ಮಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದನು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಪೈರು
ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

17 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದ ಆಲಯದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆ ದೇವದೂತನಲಿ್ಲಯೂ ಹರಿತವಾದ ಒಂದು
ಕುಡುಗೋಲಿತು್ತ. 18 ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರವಿತು್ತ. ಅವನು ಹರಿತವಾದ ಕುಡುಗೋಲಿದ್ದ
ದೇವದೂತನನು್ನ ಕರೆದು, “ನಿನ್ನ ಹರಿತವಾದ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷಿತೋಟದಿಂದ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ಭೂಮಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯೆಲಾ್ಲ
ಮಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಗೆ ಎಸೆದನು.
20 ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ನಗರದ ಹೊರಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ
ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಕಿವುಚಿ ಹಾಕಿದರು. ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಅದು ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳಷು್ಟ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಏರಿ
ಇನೂ್ನರು ಮೈಲಿಗಳಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

ದೇವದೂತರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಉಪದ್ರವಗಳು

ನಂತರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಅದು್ಭತವನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅದು ಮಹಾ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿತು್ತ. ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತರುವ

ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ದೇವರ ಕೋಪವು ಈ
ಉಪದ್ರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವು ಕಡೆಯ
ಉಪದ್ರವಗಳಾಗಿದ್ದವು.

2 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಬೆರಸಿದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವ
ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಮೃಗವನು್ನ, ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಜಯಗಳಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವರು

ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಂತಿವಾದ್ಯಗಳು ಅವರಲಿ್ಲದ್ದವು. 3 ಅವರು
ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಗೀತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಿದರು:
“ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಮಹತಾ್ತದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ

ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುವೆ.
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳ ರಾಜನೇ,
ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ.

4 ಪ್ರಭುವೇ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಭಯಗೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತರೆ.
ನೀನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದವನು.

ನೀನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ.”
5 ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯವು

(ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವು) ತೆರೆಯಿತು. 6 ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ
ತರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಆಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು. ಅವರು ಶುಭ್ರವಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ
ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿ
ಈ ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿತು. ಈ
ಪಾತೆ್ರಗಳು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರ
ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. 8 ದೇವರ ವೈಭವ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಯ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆಲಯವು ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. ಏಳು ದೇವದೂತರ
ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಪಾತೆ್ರಗಳು

ನಂತರ ಆಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಮಹಾಶಬ್ದವು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಆ ಶಬ್ದವು ಏಳು ದೇವದೂತರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ಏಳು ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
2 ಮೊದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೊರಟನು. ಅವನು ತನ್ನ

ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಮೃಗದ
ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಹಾಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಹುಣು್ಣಗಳಾದವು.

3 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ
ರಕ್ತದಂತಾಯಿತು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದವು.

4 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ನದಿಗಳ
ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ನದಿಗಳು ಮತು್ತ
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳೆಲ್ಲ ರಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. 5 ಆಗ ನೀರಿನ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ದೂತನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು:
“ನೀನೇ ವತರ್ಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲರುವಾತನು.
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನೀನು ನೀಡಿದ ಈ ತೀಪುರ್ಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನೀನು

ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿರುವೆ.
6 ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ

ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದರು.
ಈಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ನೀಡಿರುವೆ.
ಅವರು ಇದಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.”

7 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ ನಾನು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು:
“ಹೌದು, ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ.”
8 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ

ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಜನರನು್ನ ಕಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ
ಕಂದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 9 ಜನರು
ಕುಡುಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಂದಿಹೋಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಶಪಿಸಿದರು. ಈ
ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಿಯಂತಿ್ರಸ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಜೀವಿತಗಳನೂ್ನ
ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ಆ
ಮೃಗದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಮೃಗದ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಂಧಕಾರವು ಕವಿಯಿತು. ಜನರು ನೋವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ
ನಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡರು. 11 ಜನರು ತಮಗಾದ
ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ
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ದೂಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಮಹಾನದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು. ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ರಾಜರುಗಳು
ಬರಲು ಮಾಗರ್ವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 13 ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು
ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಅವು ಘಟಸಪರ್ದ
ಬಾಯಿಂದ, ಮೃಗದ ಬಾಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 14 ಈ ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸೈತಾನನ
ಆತ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು
ಶಕಿ್ತಯಿದೆ. ಈ ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ
ಮಹಾದಿನದಂದು ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ, ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇರುವ
ರಾಜರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

15 “ಕೇಳಿರಿ! ನಾನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆಗ
ಅವನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೆ
ಗುರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯತೆವಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

16 ಬಳಿಕ ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳು ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಹೀಬೂ್ರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಹಮೆರ್ಗದೋನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದವು.

17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ
ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಒಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯು
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಆಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆ ಧ್ವನಿಯು,
“ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳೂ
ವಾಣಿಗಳೂ ಗುಡುಗುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು ಮತು್ತ ಭೂಕಂಪವೂ
ಆಯಿತು. ಜನರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದಂದಿನಿಂದ
ಅಂತಹ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪವು ಎಂದೂ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ
ಮಹಾನಗರವು ಒಡೆದು ಮೂರು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಜನಾಂಗಗಳ
ನಗರಗಳು ನಾಶವಾದವು. ಮಹಾನಗರವಾದ ಬಾಬಿಲೋನನು್ನ
ದೇವರು ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಕುಡಿಯಲು
ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಸಕಲ ದಿ್ವೕಪಗಳೂ ಅದೃಶ್ಯವಾದವು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ
ಇಲ್ಲವಾದವು. 21 ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆ ಆಲಿಕಲು್ಲಗಳು ನೂರು ಪೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಉಪದ್ರವದ ಕಾಟದಿಂದ ಜನರು ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದರು. ಈ ಉಪದ್ರವವು ಬಹಳ ಭೀಕರವಾಗಿತು್ತ.

ಮೃಗದ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕ

ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಏಳು ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಆ

ದೇವದೂತನು, “ಬಾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ವೇಶಾ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ನೀಡುವ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬಹಳ ನೀರುಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವಳು ಅವಳೇ. 2 ಲೋಕದ
ರಾಜರುಗಳು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಲೋಕದ
ಜನರು ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತರಾದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವಶನಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರಳುಗಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಕೆಂಪು
ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಮೃಗದ
ಮೈಮೇಲೆಲಾ್ಲ ದೇವದೂಷಣೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ
ಏಳು ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ತಾನು ತೊಟಿ್ಟದ್ದ ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಆ ಬಟ್ಟಲು ಅಸಹ್ಯವಾದವುಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಅವಳ
ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿತು್ತ. 5 ಅವಳ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಹವನು್ನ ಬರೆದಿತು್ತ. ಆ ಬರಹಕೆ್ಕ
ಗೂಢಾಥರ್ವಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದು್ದದು ಹೀಗಿತು್ತ:

ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ

ಮತು್ತ ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ತಾಯಿ.
6 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಕುಡಿದು ಮತ್ತಳಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಾನು

ನೋಡಿದೆನು. ಅವಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದ ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವಳು ಕುಡಿದು ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದಳು.

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ
ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಯಿತು. 7 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನೀನೇಕೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಗೊಂಡೆ? ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಗೂಢಾಥರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಈಕೆ ಸವಾರಿ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಏಳು ತಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಮೃಗದ ಗೂಢಾಥರ್ವನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

8 ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗವು ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಮೃಗವು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವು
ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆದು್ದಬಂದು ನಾಶವಾಗು
ವುದು. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಜನರು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿ,
ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮತೆ್ತ
ಬರುವುದು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾದಂದಿನಿಂದ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಈ
ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದೇ ಇಲ್ಲ.

9 “ಇದನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬೇಕು. ಆ
ಮೃಗದ ಏಳು ತಲೆಗಳೇ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಏಳು
ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಏಳು ಮಂದಿ ರಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. 10 ಐದು
ಮಂದಿ ರಾಜರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಮಾತ್ರ
ಈಗ ಜೀವಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಕೊನೆಯ ರಾಜನು ಬರುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ಬಂದು
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತಾ್ತನೆ. 11 ಒಂದುಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದು್ದ,
ಆದರೆ ಈಗ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲದ ಈ ಮೃಗವು ಎಂಟನೆಯ ರಾಜ. ಈ
ಎಂಟನೆಯ ರಾಜನೂ ಮೊದಲ ಏಳು ರಾಜರುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ
ಸೇರಿದವನು. ಅವನೂ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತನೆ.

12 “ನೀನು ನೋಡಿದ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೇ ಹತು್ತ
ರಾಜರುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹತು್ತ ರಾಜರುಗಳು ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮೃಗದ ಸಂಗಡ
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ. 13 ಈ ಹತು್ತ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. 14 ಅವರು
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ
ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನೊಂದಿಗೆ,
ತಾನು ಕರೆದಿರುವ ಜನರು, ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಮತು್ತ
ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಇದ್ದರು” ಎಂದನು.

15 ನಂತರ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಆ
ವೇಶೆ್ಯಯು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನೀರುಗಳನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆ. ಈ
ನೀರುಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಜನರನೂ್ನ ವಿವಿಧ
ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಭಾಷೆಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಿಸು ತ್ತವೆ. 16

ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಮೃಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು
(ರಾಜರುಗಳು) ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಅವಳನು್ನ
ನಗಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಅವಳ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು,
ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತರೆ. 17 ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನು್ನ ದೇವರು ಆ ಹತು್ತ ರಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ
ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಳಲು ತಮಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನೆರವೇರುವ ತನಕ ಅವರು ಆಳುತಾ್ತರೆ. 18 ನೀನು
ನೋಡಿದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳನು್ನ ಆಳುವ
ಮಹಾನಗರಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ.”

ಬಾಬಿಲೋನ್ ನಾಶವಾಯಿತು

ನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ
ದೇವದೂತನಿಗೆ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವಿತು್ತ. ಈ

ದೇವದೂತನ ಪ್ರಭಾವವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 2

ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿದನು:
“ಅವಳು ನಾಶವಾದಳು!
ಬಾಬಿಲೋನೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ನಾಶವಾದಳು!

ಅವಳು (ಬಾಬಿಲೋನ್) ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾದಳು,
ಸಕಲ ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದಳು,
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಸಕಲ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಳು.”

3 ದೇವರ ಕೋಪವೆಂಬ ಮತು್ತ ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವೆಂಬ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದರು.
ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪ

ಮಾಡಿದರು.
ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಅತಿಯಾದ ಸುಖದಿಂದ

ಶಿ್ರೕಮಂತರಾದರು.
4 ನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಧ್ವನಿಯು ಹೀಗೆ

ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಕೇಳಿತು:
“ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಆ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ.
ಆಗ ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವಳಿಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಆ ನಗರಿಯ ಪಾಪಗಳು ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ
ಬೆಳೆದುನಿಂತಿವೆ.

ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ದೇವರು ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಟನೆ 16:12 866 ಪ್ರಕಟನೆ 18:5
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6 ಆ ನಗರಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀವೂ ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ.

ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಿರಿ.

7 ಅವಳು ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಭವದಿಂದ
ಜೀವಿಸಿದಳು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಕಟವನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ
ಬರಮಾಡಿರಿ.
‘ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಣಿ.
ನಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದುಃಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವಳು ತನಗೆ

ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮರಣ, ಗೋಳಾಟ,
ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮ ಎಂಬ ಉಪದ್ರವಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತವೆ.

ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಿದ ದೇವರಾಗಿರುವ ಪ್ರಭುವು
ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತಳೆ.
9 “ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಮಾಡಿ ಅವಳ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ

ಪಾಲುಗಾರರಾದ ಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳು ಅವಳ ದಹನದಿಂದೇರುವ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತರೆ. ಅವಳು ಸಾಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ರಾಜರುಗಳು ಗೋಳಾಡುವರು ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. 10 ಅವಳ
ಯಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ರಾಜರುಗಳು ಭಯದಿಂದ ದೂರನಿಂತು
ಹೀಗೆನು್ನವರು:
‘ಅಯೊ್ಯೕ, ಅಯೊ್ಯೕ, ಮಹಾನಗರಿಯೇ,
ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,

ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ದಂಡನೆ ಆಯಿತಲಾ್ಲ!’
11 “ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಬಾಬಿಲೋನಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಗೋಳಾಡುವರು ಮತು್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. ಅವರು ಮಾರುವ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರು ದುಃಖಿಸುವರು. 12 ಅವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ,
ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರ ವಣರ್ದ ವಸ್ತ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ರಕಾ್ತಂಬರ,
ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಅಗಿಲುಮರ, ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ
ವಸು್ತಗಳು, ಬಹು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾರುತಾ್ತರೆ. 13 ಆ ವತರ್ಕರು
ದಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳು, ಧೂಪ, ಪರಿಮಳತೈಲ,
ಸಾಂಬಾ್ರಣಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣ, ನಯವಾದ ಹಿಟು್ಟ,
ಗೋಧಿ, ದನಕರು, ಕುರಿ, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು, ಗುಲಾಮರು
ಮತು್ತ ಮಾನವ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಮಾರುತಾ್ತರೆ. ವತರ್ಕರು ಅಳುತಾ್ತ
ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು:

14 ‘ಬಾಬಿಲೋನೇ, ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ
ನಿನಿ್ನಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲ

ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೀನೆಂದಿಗೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.’
15 “ಆ ವತರ್ಕರು ಅವಳ ಯಾತನೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಭಯದಿಂದ

ಅವಳಿಂದ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅವಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾದ ವತರ್ಕರು ಇವರೇ. 16 ಅವರು
ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಹೀಗೆನು್ನವರು:
‘ಅಯೊ್ಯೕ, ಅಯೊ್ಯೕ, ಮಹಾನಗರಿಯೇ!
ಅವಳು ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ,
ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ಉಡುಪನು್ನ ಮತು್ತ ರಕಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ

ಧರಿಸಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು!

17 ಈ ಶಿ್ರೕಮಂತಿಕೆಯೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ನಾಶವಾಯಿತಲಾ್ಲ!’

“ಹಡಗುಗಳ ಒಡೆಯರೂ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಾವಿಕರೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಗಳಿಸುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು 18 ಬಾಬಿಲೋನಿನ ದಹನದಿಂದೇರುತಿ್ತದ್ದ
ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ, ‘ಈ
ಮಹಾನಗರಿಯಂತಹ ನಗರವು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು,
ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
‘ಅಯೊ್ಯೕ! ಅಯೊ್ಯೕ! ಈ ಮಹಾನಗರಿಗೆ ಎಂಥಾ ಗತಿಯಾಯಿತು!
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ

ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾದರು!
ಆದರೆ ಅವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟಳು!

20 ಪರಲೋಕವೇ, ಇದರಿಂದ ನೀನೂ ಸಂತೋಷಪಡು!
ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ, ಅಪೊಸ್ತಲರೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ನೀವೂ

ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!
ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಡುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವಳನು್ನ

ದಂಡಿಸಿದನು.’”

21 ನಂತರ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೇವದೂತನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಆ ಬಂಡೆಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ
ಕಲಿ್ಲನಂತಿತು್ತ. ದೇವದೂತನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಎಸೆದು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಮಹಾನಗರಿಯಾದ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಳಕೆ್ಕ

ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಆ ನಗರಿಯು ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಹಾಪ್ರ್ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ
ಸಂಗೀತವು, ಕೊಳಲು ಮತು್ತ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಜನರ
ಸಂಗೀತವು

ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳಾರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.

23 ದೀಪದ ಬೆಳಕು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ವಧೂವರರ ಧ್ವನಿಯು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನ ಮಾಟದಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೂ ಮರುಳಾದರು.

24 ಅವಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಜನರ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ

ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು.”

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರ
ಮಹಾಶಬ್ದವೋ ಎಂಬಂತೆ ಇದ್ದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:

“ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ, (ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿರಿ)
ಜಯವೂ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ

ಸೇರಿದಾ್ದಗಿವೆ.
2 ಆತನ ತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ನಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.
ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪದಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು.

ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ
ದಂಡಿಸಿದನು.”

3 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಜನರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
“ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ!
ಅವಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. ಅವಳ ಹೊಗೆಯು

ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಲೇಳುತಿ್ತರುವುದು.”
4 ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ

ಜೀವಿಗಳು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು,
“ಆಮೆನ್! ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಬಂದಿತು. ಆ
ಧ್ವನಿಯು,
“ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರೇ, ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ

ಮಾಡಿರಿ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಚಿಕ್ಕವರೇ, ದೊಡ್ಡವರೇ, ಆತನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿರಿ!” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
6 ನಂತರ ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರ ಮಹಾಶಬ್ದದಂತಿದ್ದ ಧ್ವನಿಯೊಂದು

ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಘೋಷದಂತೆಯೂ
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇತು್ತ. ಆ ಜನರು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು:
“ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭುವು ಆಳಲಾರಂಭಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

7 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸೋಣ ಮತು್ತ ಸಂತಸಪಡೋಣ!
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ! ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ (ಯೇಸು)

ವಿವಾಹಕಾಲ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ.
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ವಧು (ಸಭೆ) ತನ್ನನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.
8 ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ವಧುವಿಗೆ ಧರಿಸಲು

ನೀಡಲಾಗಿತು್ತ.
ಆ ನಾರುಮಡಿಯು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತು್ತ ಹಾಗೂ

ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ.”
(ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯೆಂದರೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು
ಮಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳು ಎಂದಥರ್.)

9 ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಈ ರೀತಿ ಬರೆ:
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ವಿವಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಜನರು ಧನ್ಯರು!” ನಂತರ ದೇವದೂತನು, “ಇವು ದೇವರ ಸತ್ಯವಾದ
ನುಡಿಗಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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10 ಆಗ ನಾನು ದೇವದೂತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲು ಅವನ ಪಾದದ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಡ! ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನಂತೆಯೂ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯೂ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸು! ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯವೇ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸವಾರನು
11 ನಂತರ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು.

ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯಿತು್ತ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸವಾರನ ಹೆಸರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವಂತ. ಆತನು
ತನ್ನ ತೀಪುರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಾ್ಯಯವಂತನಾಗಿದ್ದನು. 12 ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳಂತಿದ್ದವು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು.
ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ
ಅಥರ್ ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಆತನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ನೆನೆಸಿದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆತನ ಹೆಸರು ದೇವರವಾಕ್ಯ. 14 ಪರಲೋಕದ
ಸೈನ್ಯಗಳು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅವರು ಬಿಳುಪಾಗಿಯೂ ಶುಭ್ರವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ನಯವಾದ
ನಾರಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. 15 ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನ
ಬಾಯಿಂದ ಹರಿತವಾದ ಕತಿ್ತಯೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನು
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಈ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ. ಆತನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕಿವುಚಿ ಹಾಕುತಾ್ತನೆ. 16 ಆತನ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಆತನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆಯೂ,

“ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು”
ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ.

17 ನಂತರ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ದೇವದೂತನು
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರುತಿ್ತರುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು:
“ದೇವರ ಮಹಾಭೋಜನಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. 18 ನೀವು
ರಾಜರುಗಳ ಮತು್ತ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನರ
ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಕುದುರೆಗಳ, ಕುದುರೆ
ಸವಾರರ, ಸ್ವತಂತ್ರರಾದವರ, ಗುಲಾಮರ, ಚಿಕ್ಕವರ ಮತು್ತ
ದೊಡ್ಡವರ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಬನಿ್ನರಿ.”

19 ನಂತರ ನಾನು ಲೋಕದ ರಾಜರನು್ನ ಮತು್ತ ಮೃಗವನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು. ಅವರು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ
ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದ್ದರು. 20 ಆದರೆ ಆ ಮೃಗವನೂ್ನ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಈ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯೇ ಮೃಗಕಾ್ಕಗಿ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವನು. ಈ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯು ಮೃಗದ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಈ
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು. ಈ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯನೂ್ನ
ಮೃಗವನೂ್ನ, ಬೆಂಕಿ ಮತು್ತ ಗಂಧಕಗಳಿಂದ ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. 21 ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಈ ದೇಹಗಳನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬುವವರೆಗೆ ತಿಂದವು.

ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು

ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ
ದೇವದೂತನು ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪದ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ

ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 2 ಆ ದೇವದೂತನು ಪುರಾತನ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದನು. ಆ ಘಟಸಪರ್ವೇ ಸೈತಾನ. ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ
ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 3 ಆ ದೇವದೂತನು ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ
ತಳವಿಲ್ಲದ ಕೂಪಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೀಗಹಾಕಿದನು, ಆ
ಘಟಸಪರ್ವು ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಲೋಕದ ಜನರನು್ನ ಮರುಳು ಮಾಡದಿರಲೆಂದು ಆ ದೇವದೂತನು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ಆ
ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

4 ನಂತರ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಿಂಹಾಸನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಜನರು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಜನರು ತೀಪುರ್
ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯೇಸುವಿನ ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ದೇವರ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ

ಜೀವಾತ್ಮಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಆ ಜನರು ಮೃಗವನಾ್ನಗಲಿ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನಾ್ನಗಲಿ ಆರಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಕೈಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ಮತೆ್ತ ಜೀವವನು್ನ ಪಡೆದು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳಿದರು. 5 (ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ
ಇತರ ಜನರು ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಜೀವಂತರಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.)

ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತಾ್ಥನ. 6 ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿರುವವರು ಪವಿತ್ರರೂ ಧನ್ಯರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಎರಡನೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು
ಸಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳುತಾ್ತರೆ.

ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸೋಲು
7 ಒಂದುಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸೈತಾನನನು್ನ

ಅವನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಸೈತಾನನು
ಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಮಾಗೋಗ್ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಲು
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳಂತೆ
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.

9 ಸೈತಾನನ ಸೈನ್ಯವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶಿಸಿ್ತನಿಂದ ನಡೆದಾಡಿ
ದೇವಜನರ ಶಿಬಿರದ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವರ ಪಿ್ರಯ ನಗರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಸೈತಾನನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸಿತು. 10 ಸೈತಾನನನು್ನ (ಇವನೇ
ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದವನು.) ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದ
ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಮೃಗವೂ ಇತು್ತ, ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳೂ
ಇದ್ದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಿಂಸೆ
ಅನುಭವಿಸುವರು.

ಲೋಕದ ಜನರಿಗಾಗುವ ತೀಪುರ್
11 ಬಳಿಕ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸಿಂಹಾಸನವನೂ್ನ ಆ

ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಭೂಮಿ
ಮತು್ತ ಆಕಾಶಗಳು ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದವು.
12 ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವರು ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ತೆರೆದಿದ್ದ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದವು.
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಯರ್ಗಳ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

13 ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಸತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. ಮೃತು್ಯವೂ
ಪಾತಾಳವೂ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತ ಜನರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್
ನೀಡಲಾಯಿತು. 14 ಆಮೇಲೆ ಮೃತು್ಯವನೂ್ನ ಪಾತಾಳವನೂ್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯು
ಎರಡನೆಯ ಮರಣ. 15 ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯಾರ ಹೆಸರು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲವೋ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.

ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್

ನಂತರ ನೂತನ ಪರಲೋಕವನು್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಮೊದಲನೆ
ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ಮೊದಲನೆ ಭೂಮಿ

ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರವೇ ನೂತನ ಜೆರುಸಲೇಮ್.
ವಧುವು ತನ್ನ ಪತಿಗಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.

3 ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಒಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಾನು
ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಧ್ವನಿಯು, “ಈಗ ದೇವರ ಮನೆಯು ಜನರ
ಸಂಗಡವಿದೆ. ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುತಾ್ತನೆ. ಅವರು
ಆತನವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. 4 ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲ್ಲ
ಒರಸಿ ಬಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ದುಃಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೋಳಾಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ನೋವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮಾಗರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

5 ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು, “ನೋಡು! ನಾನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ
ಆತನು, “ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದುವುಗಳೂ ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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6 ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು! ನಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನೇ ಪಾ್ರರಂಭವೂ ಸಮಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ
ನಾನು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಜಯಗಳಿಸುವವನು ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಪಡೆಯುತಾ್ತನೆ.
ನಾನು ಅವನ ದೇವರಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
8 ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳಿಗೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅಸಹ್ಯಕೃತ್ಯ
ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಕೊಲೆಗಾರರಿಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಮಾಡುವವರಿಗೆ,
ಮಾಟಮಂತ್ರಗಾರರಿಗೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಿಗೆ, ಸುಳು್ಳಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವ
ಸ್ಥಳ ಬೆಂಕಿಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ. ಇದು ಎರಡನೆಯ
ಮರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

9 ಕಡೆಯ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾ. ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ
ಪತಿ್ನಯಾಗಲಿರುವ ವಧುವನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು. 10 ಆ ದೇವದೂತನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವಶನಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತು್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು.
ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಜೆರುಸಲೇಮನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನಗರವು ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ದೇವರ
ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತತು್ತ.

11 ಆ ನಗರವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು
ಬಹು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅಮೂಲ್ಯ
ರತ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು
ಬಾಗಿಲುಗಳುಳ್ಳ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಆ
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೂ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 13 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು,
ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು. 14 ಆ ನಗರದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಹನೆ್ನರಡು ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಲು್ಲಗಳ
ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಹನ್ನರೆಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ.

15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವದೂತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಅಳತೆಗೋಲಿತು್ತ. ಆ ನಗರವನು್ನ, ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ದೇವದೂತನು ಆ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಅಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ನಗರವನು್ನ ಚೌಕೋನವಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತನು ತನ್ನ
ಅಳತೆಗೋಲಿನಿಂದ ನಗರವನು್ನ ಅಳೆದನು. ನಗರವು 1,500 ಮೈಲಿ
ಉದ್ದ, 1,500 ಮೈಲಿ ಅಗಲ ಮತು್ತ 1,500 ಮೈಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ.
17 ದೇವದೂತನು ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಅಳೆದನು. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ
ಮೊಳದಲಿ್ಲ 144 ಮೊಳವಿತು್ತ. ದೇವದೂತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ
ಅಳತೆಮಾನವೇ ಅದು. 18 ಗೋಡೆಯನು್ನ ಸೂಯರ್ಕಾಂತ
ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿತು್ತ. ನಗರವನು್ನ ಗಾಜಿನಷು್ಟ ಅಪ್ಪಟವಾದ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿತು್ತ.

19 ನಗರದ ಗೋಡೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಮೊದಲನೆ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ
ವಜ್ರ, ಎರಡನೆಯದು ವೈಢೂಯರ್, ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ, 20

ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಪದ್ಮರಾಗ, ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ,
ಆರನೆಯದು ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು
ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ್ಯರಾಗ, ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ,
ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರನೀಲ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು
ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ. 21 ಹನೆ್ನರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹನೆ್ನರಡು
ಮುತು್ತಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಒಂದೊಂದು
ಮುತಿ್ತನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ನಗರದ ಬೀದಿಯು ಗಾಜಿನಂತೆ
ಶುಭ್ರವಾಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.

22 ನಾನು ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು
(ಯೇಸು) ನಗರದ ಆಲಯವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 23 ನಗರದ ಮೇಲೆ
ಸೂಯರ್ನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವೇ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತಿ್ತತು್ತ.
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ನಗರಕೆ್ಕ ದೀಪವಾಗಿದ್ದನು.

24 ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ನೀಡಿದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಲೋಕದ ಜನರು
ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಲೋಕದ ರಾಜರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತನು್ನ
ನಗರಕೆ್ಕ ತರುತಾ್ತರೆ. 25 ನಗರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದಿಗೂ
ಮುಚು್ಚವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯೇ ಇಲ್ಲ. 26

ಜನಾಂಗಗಳ ವೈಭವ ಮತು್ತ ಗೌರವಗಳು ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತವೆ. 27

ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೂ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅವಮಾನಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಲಿ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳುವವನಾಗಲಿ ನಗರವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯಾರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿರುವನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.

ಆಗ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ನದಿಯು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತು್ತ. ಆ ನದಿಯು ದೇವರ ಮತು್ತ

ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ, 2 ನಗರದ
ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ನದಿಯ ಎರಡು
ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷಗಳಿದ್ದ್ದವು. ಆ ಜೀವವೃಕ್ಷವು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು
ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸುತಾ್ತ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ತರದ ಫಲಗಳನು್ನ
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ಜನಾಂಗದವರನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

3 ದೇವರಿಂದ ಶಾಪ ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೂ ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ
(ಯೇಸು) ಸಿಂಹಾಸನವು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರು
ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. 4 ಅವರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡುತಾ್ತರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅವರ ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಅಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯೆಂಬುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ
ದೀಪದ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತನೆ. ಅವರು
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ರಾಜರುಗಳಂತೆ ಆಳುತಾ್ತರೆ.

6 ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೂ
ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವೇ
ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ:
7 ‘ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದಿರುವವನು
ಧನ್ಯನಾಗುತಾ್ತನೆ’” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ನಾನೇ ಯೋಹಾನನು. ನಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆನು ಮತು್ತ
ನೋಡಿದೆನು. ನಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕಂಡಾಗ, ನನಗೆ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಆ ದೇವದೂತನು
ನನಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಡ! ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ, ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಂತೆ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು.
ನೀನು ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಬಳಿಕ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬೇಡ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಸಂಭವಿಸುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 11 ತಪು್ಪ ಮಾಡುತಿ್ತರುವವನು
ತಪು್ಪಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು. ಅಶುದ್ಧನಾದವನು
ಅಶುದ್ಧತೆಯಲೆ್ಲೕ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡು. ಯೋಗ್ಯವಾದುದನು್ನ
ಮಾಡುವವನು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನೆ್ನೕ ಮಾಡಲಿ.
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 “ಕೇಳು! ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೂ ಅವನು
ಮಾಡಿದುದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ನಾನೇ
ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಮೊದಲನೆಯವನೂ ಕಡೆಯವನೂ
ಪಾ್ರರಂಭವೂ ಸಮಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 “ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರೇ ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಹಕು್ಕಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಲ್ಲರು. 15 ನಗರದ
ಹೊರಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿವೆ (ಕೆಟ್ಟಜನರು), ಕೆಟ್ಟ ಮಾಟವನು್ನ
ಮಾಡುವ ಜನರಿದಾ್ದರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ, ಕೊಲೆಗಾರರಿದಾ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಮತು್ತ ಹೇಳುವ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ.

16 “ಯೇಸುವೆಂಬ ನಾನೇ, ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಾಥರ್ವಾಗಿ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲೆಂದು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ದಾವೀದನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.”

17 ಆತ್ಮನೂ ಮದುಮಗಳೂ, “ಬಾ!” ಎನು್ನತಾ್ತರೆ. ಇದನು್ನ
ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ, “ಬಾ!” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಬಾಯಾರಿದವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ
ಜೀವಜಲವನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

18 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತೆ್ತೕನೆ: ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ಯಾರಾದರೂ ಏನನಾ್ನದರೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 19 ಈ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಏನನಾ್ನದರೂ
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ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ದೇವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪವಿತ್ರಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ
ಪಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತಾ್ತನೆ.

20 ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳುವಾತನು ಯೇಸುವೇ. ಈಗ
ಆತನು, “ಹೌದು, ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಆಮೆನ್! ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ಬಾ!
21 ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗಿರಲಿ.
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